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Lliçà cap amunt
Des de fa molt temps, aquest Ajuntament està
treballant per la qualitat de l'educació i, per
primera vegada en molts anys, al nostre
municipi, les aules no estan massificades: tenim
les escoles que necessitem.
A Lliçà d'Amunt, la major part de la gent viu als
barris. La Generalitat, de manera conjunta amb
l'Ajuntament, hem apropat les escoles als barris,
allà on viuen les famílies. Aquest curs vinent,
per fi, tindrem els edificis de les escoles a les
tres centralitats: St. Baldiri i Països Catalans al
Centre, Rosa Oriol a la Serra i Miquel Martí i Pol
a Palaudàries.
En apropar els CEIPs als barris, la Generalitat,
l'Ajuntament i les famílies teníem un repte molt
important: la reubicació de tots els alumnes de
les nostres escoles, aproximadament uns 1.000
nens i nenes. Fins ara, tres de les quatre escoles
del municipi eren al centre del poble. Per fer
més fàcil aquesta reubicació, el Departament
d'Educació de la Generalitat i l'Ajuntament vam
dividir el municipi en tres zones i així tothom
sabia quina escola li pertocava segons el barri
on vivia. Les famílies que es van voler canviar
d'escola van haver de fer nova preinscripció al
CEIP més proper. Durant aquest procés només
hi ha hagut un curs amb problemes, el P-3 del
CEIP Miquel Martí i Pol, amb una sobreràtio de
18 alumnes. És per això que l'Ajuntament i les
famílies d'aquests nens i nenes estem demanant
a la Generalitat la triplicació d'aquest curs.

notícies

notícies

ELS ESCOLARS ES
REUBIQUEN EN
ESCOLES PROP DE
CASA

viure a Lliçà d'Amunt.
L'objectiu d'aquesta guia es
posar-los a l'abast tota la
informació dels serveis que
ofereix l'Ajuntament i altres
administracions públiques.
De tota manera, els
lliçanencs que sol·licitin la
guia també la podran
obtenir.

 Aquest festival donarà a
conèixer totes les activitats
que es realitzen al Pavelló
Municipal d'Esports i a
l'Escola Esportiva
Municipal. D'altra banda,
els practicants
demostraran l'esforç i la
dedicació que han estat fent
al llarg del curs.

 Aquesta guia es lliurarà
als nouvinguts durant una
recepció que els oferirà
l'Ajuntament per donar-los
la benvinguda al municipi.

 El festival comptarà amb
exhibicions d'aeròbic,
graons (steps), sevillanes,
activitat física per a la gent
gran, jazz, funky, hip-hop,
batuka, etc.

La regidora d'Educació,
Emília Soler, es mostra
molt satisfeta amb el
resultat de les
preinscripcions de segon
cicle d'educació infantil i
primària, ja que, tal com va
demanar l'Ajuntament, les
famílies han reubicat els
fills i filles a l'escola més
propera a l'habitatge
familiar.
 Recordem que, el proper
curs escolar, el CEIP
Miquel Martí i Pol es
traslladarà a la seva nova
ubicació de Palaudàries.
D'altra banda, hi ha tres
escoles més: Rosa Oriol, a
la Serra, i Països Catalans
i Sant Baldiri, al Pla.

 Per això, a partir d'ara,
les persones que
s'empadronin rebran una
invitació per a aquesta
recepció que els farà
l'alcalde, Joaquim Ferriol.

L'Ajuntament ja té concedit
el domini.cat.

 L'Ajuntament i les
famílies esperen una
resposta per part de la
Generalitat.

EL PAVELLÓ
ACOLLIRÀ EL
FESTIVAL DE
CLOENDA
D'ACTIVITATS
ESPORTIVES

L'AJUNTAMENT
EDITA UNA GUIA
PER A LA
CIUTADANIA

Una vegada més, es demostra que els ciutadans
i les ciutadanes es creuen les centralitats que
aquest govern està creant per tal d'apropar els
serveis als barris.

L'Ajuntament ha editat una
guia, que porta per títol
"Lliçà a les teves mans",
adreçada, principalment, a
les persones que vinguin a

ÈXIT DE
PARTICIPACIÓ EN
EL II FESTIVAL DE
DANSA

L'AJUNTAMENT JA
TÉ EL DOMINI .CAT

 La demanda de places ha
superat l'oferta,
principalment, en els grups
de P3 del CEIP Miquel Martí
i Pol. Per això, l'Ajuntament
ha demanat al
Departament d'Educació de
la Generalitat, amb el
suport de les famílies dels
escolars afectats,
l'obertura d'un tercer grup
de P3 en aquesta escola, en
comptes de reubicar-los
entre les altres escoles.
L'opció de l'Ajuntament
pretén ser coherent amb el
missatge emès d'acostar
les escoles als barris.

Tant les famílies com l'Ajuntament i la
Generalitat ens hem de felicitar per la manera
en què s'ha resolt aquesta reubicació tan
important que, segons la Generalitat, era la
primera vegada que es feia a Catalunya amb
tanta quantitat d'alumnes.
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 D'aquesta manera, ja es
pot accedir al web de
l'Ajuntament a través de
l'adreça electrònica: www.
llicamunt.cat.
 De moment, però, les
adreces de correu
electrònic del personal de
l'Ajuntament continuen
amb el domini .net, ja que
calen alguns canvis tècnics
per fer-les operatives amb
el domini .cat.

El Festival de cloenda de
les activitats del Pavelló
Municipal d'Esports i de
l'Escola Esportiva Municipal
tindrà lloc el proper
divendres 2 de juny, a partir
de les 19.30 h, al Pavelló
Municipal d'Esports.

Amb motiu del Dia Mundial
de la Dansa, el passat 29
d'abril, la Regidoria
d'Esports va organitzar el
II Festival de Dansa, on van
participar unes quatrecentes persones, d'edats
compreses entre els 5 i els
20 anys, provinents de
diferents escoles de dansa
del Vallès Oriental.
 Aquestes escoles
van fer exhibicions de
diferents modalitats de
dansa: jazz, funky, hip-hop,
espanyol, aeròbic, batuka,
etc.

PRIMERES 24
HORES DE FUTBOL
FANG, A LLIÇÀ
D'AMUNT
L'equip autoanomenat
Selecció Catalana de Futbol
Fang, integrat per jugadors

de futbol del nostre
municipi, organitza les
Primeres 24 Hores de
Futbol Fang, per al cap de
setmana del 17 i 18 de juny,
a Lliçà d'Amunt, amb el
suport tècnic i econòmic de
l'Ajuntament. Aquesta
competició estarà
emmarcada dins d'una
macrofesta on tindran
cabuda tot tipus d'activitats
lúdiques paral·leles:
concerts, activitats infantils,
gastronomia, etc.
 L'any passat, aquest equip
va participar en el
Swampsoccer (campionat
al fang) que es fa cada any
a Finlàndia, a Hyrynsalmi,
a uns 500 km al nord de
Helsinki, i es va engrescar
a preparar una competició
similar a Lliçà d'Amunt
d'aquesta activitat, inèdita
a Catalunya i Espanya.
 Aquest esport consisteix
en un partit de futbol 7 de
menys durada amb la
característica que jugues
sobre una superfície amb
fang. La tradició dels països
nòrdics ve de la seva
necessitat d'entrenar els
esquiadors de fons durant
l'estiu a les superfícies
desglaçades i lògicament
inundades.
 Aquesta competició,
oberta a més de 80 equips
en les categories masculina
i femenina, s'emmarcarà
dins de la Festa de l'Esport,
que l'Ajuntament i les
entitats esportives estan
organitzant per al dissabte
17 de juny. La Festa de
l'Esport comptarà amb
diferents activitats
esportives, obertes a
tothom, que es duran a
terme simultàniament en
diferents instal·lacions
esportives i, a la nit, hi
haurà un sopar, en el
transcurs del qual es
premiaran esportistes
locals.
 Més informació:
www.futbolfang.com.

EL PREBENJAMÍ I
DE FUTBOL,
CAMPIÓ DE LLIGA
L'equip prebenjamí I del
Club Esportiu Lliçà
d'Amunt, que juga al grup
5è, és, des de finals de
març -a quatre partits del
final de lliga-, campions de
la lliga de futbol 2005-2006.
 A més, aquest equip ha
guanyat tots els partits de
la lliga.

ÈXIT DEL CLUB DE
KARATE AL
CAMPIONAT
D'ESPANYA
L'Associació Esportiva
Shorin-Ryu va participar, el
passat 22 d'abril, a
Pedrezuela (Madrid), en el
Campionat d'Espanya de
Karate.
 En la modalitat Katas,
Cristian Rodríguez
Rodríguez, en la categoria
sènior, i Noemí Rodríguez
Mejías, en la categoria
infantil, van obtenir
medalles de bronze.
 La resta de karateques
de Lliçà d'Amunt que van
participar en aquest
campionat es van
classificar en quarts i
cinquès llocs, en diferents
modalitats i categories.

L'AJUNTAMENT
DÓNA SUPORT A LES
FAMÍLIES
ACOLLIDORES DE
NENS I NENES DE
PAÏSOS EN VIES DE
DESENVOLUPAMENT
La Regidoria de Cooperació
ha decidit fomentar i donar
suport a les famílies
lliçanenques que facin
acolliments solidaris
d'estiu amb nens
provinents de països en vies

de desenvolupament o amb
conflictes civils.
 L'Ajuntament és
coneixedor que cada
vegada hi ha més famílies
de Lliçà que acullen nens i
nenes del Sàhara, Ucraïna
o Bòsnia, entre altres.
Aquestes famílies tenen
cura dels infants -sovint
malalts, orfes o mancats
del mínim benestar als
seus països d'origen- i els
ofereixen durant l'estiu un
entorn més afectuós i una
millor qualitat de vida que
és molt important per al
desenvolupament i la salut
dels acollits.
 Per això, la Regidoria de
Cooperació vol reconèixer
l'esforç d'aquestes famílies
solidàries donant 200 euros
fixos per a cada nen acollit
i, a més, subvencionant el
50% del Casal d'Estiu, si
decideixen inscriure-l'hi.
Així, també es vol afavorir
la participació dels infants
acollits en una activitat
divertida i integrada en què
podran compartir
experiències i fer noves
amistats amb persones de
la seva edat.
Per accedir a aquests
ajuts, cal inscriure's ara a
l'Ajuntament i,
posteriorment, presentar
el certificat de l'entitat
solidària a través de la qual
s'ha portat el nen i, si
s'escau, el rebut del Casal
d'Estiu.
Per a més informació es
pot trucar a la Regidoria de
Cooperació de
l'Ajuntament, en horari
laboral, o enviar un correu
electrònic.

LA CABRA
SOLIDÀRIA VOL
PORTAR NENS DE
BÒSNIA I
NECESSITA
FAMÍLIES
ACOLLIDORES
L'entitat local La Cabra
Solidària, que des de fa uns
anys acull nens de la zona
de Tesang (Bòsnia i
Hercegovina) durant l'estiu
-i que l'any passat va
aconseguir enviar-hi un
tràiler ple de material
sanitari, informàtic i d'ús
domèstic-, enguany vol
organitzar, amb la
col·laboració de
l'Ajuntament, el trasllat
d'una vintena de nens i
nenes a Lliçà d'Amunt, per
a la qual cosa necessita
més famílies acollidores, a
banda de les habituals.
 Mentre s'acaben
d'enllestir les gestions
burocràtiques necessàries
per aconseguir fer el
trasllat amb totes les
garanties, la Regidoria de
Cooperació demana a les
famílies que vulguin
col·laborar en aquesta
activitat solidària que
s'inscriguin a l'Ajuntament
abans del 15 de juny, per
poder saber amb temps
suficient el nombre total
d'infants que es podran
atendre.
 Ben aviat començarà la
campanya de recollida
d'adhesions i donatius per
aconseguir fer realitat
aquest projecte solidari,
que requereix un gran
esforç econòmic i una
feinada molt gran per part
dels impulsors.
 En aquest projecte,
encapçalat pel senyor
Federico Monroy, del barri
de Can Rovira, també hi
participa directament el
regidor Francisco León, que
ha viatjat diverses vegades
a la zona i que farà d'enllaç
oficial entre el nostre
Ajuntament i el de Tesang.

notícies
"VIU L'ESTIU" COMENÇA UNA SETMANA ABANS
Enguany, les activitats esportives d'estiu, que organitza l'Ajuntament, i el Casal d'Estiu
de l'Esplai, emmarcades dins del programa "Viu l'estiu", començaran una setmana abans
de l'habitual. Aquesta iniciativa, que compta amb el suport de les entitats i del CEIP Països
Catalans, és una resposta a la demanda social de donar un servei educatiu i de lleure
durant la setmana del mes de juny en què s'ha acabat l'escola i encara no hi ha activitats
d'estiu.

* Beques escolars de l'Ajuntament per al curs 2006-2007:

Ajuts que es poden demanar: menjador escolar, material escolar, sortides escolars, escola bressol,
activitats extraescolars i tractament psicopedagògic. Per a la concessió d'aquests ajuts es tindran en
compte les circumstàncies familiars d'acord amb els criteris i barems de puntuació aprovats per la
Junta de Govern Local. La concessió dels ajuts es farà d'acord amb el pressupost municipal. Termini
de sol·licitud: del 15 de maig al 9 de juny, de dilluns a divendres, d'11 a 13 h, i dilluns també de 17 a 19
h. Cal recollir l'imprès a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) i lliurar-lo a l'Ajuntament a Maria Dolors
Pujadas. Les famílies que tenen concedida alguna d'aquestes beques per a aquest curs 2005-2006, cal
que tornin a cursar una sol·licitud nova per al proper curs.

* Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor:

Propera visita: dijous 25 de maig, de 12 a 13 h, davant de l'Ajuntament.

 D'aquesta manera, aquesta edició de "Viu l'estiu" començarà el dia 26 de juny, just la
setmana següent de l'acabament del curs escolar.
 Aquelles famílies que tinguin dificultats econòmiques per accedir a aquestes activitats
poden sol·licitar una beca a la Regidoria de Benestar i Família.

Activitats esportives

Mínim 10 persones i màxim 12
persones per grup.
Edat: de P5 a 2n d'ESO
Dies: de dilluns a divendres, del 26
de juny al 21 de juliol
Horari: de 9 a 13 h
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports,
altres instal·lacions municipals i la
Piscina Municipal
Preu: 4 setmanes,105 euros; 3
setmanes, 90 euros; 2 setmanes,
65 euros.
Servei de menjador: 4 setmanes,
95 euros; 3 setmanes, 75 euros; de
forma puntual (preu per
determinar), sempre que s'avisi
amb un mínim de dos dies
d'antelació.

Campus esportiu de
tennis
Dies: del 26 de juny al 21 de juliol
Grups i horari:
Mínim 6 persones i màxim 10
persones per grup.
- 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 d'ESO): dilluns,
dimecres i divendres, de 19 a
20.30 h.
Lloc: Club de Tennis Serra Esport
Preu:
- Grups 1 i 2: 26,78 euros
- Grup 3: 37,08 euros

Cursets de natació

Mínim 8 persones i màxim 15
persones per grup.
Dies: del 26 de juny al 21 de juliol
Grups i horaris:
- Iniciació (P3 i P4): dilluns i
dimecres, de 17.30 a 18.30 h
- Intermedi A (P4 i P5): dimarts i
dijous, de 17.30 a 18.30 h
- Intermedi B (P4 i P5): dimarts i
dijous, de 18.30 a 19.30 h
- Avançat (de 1r a 3r de Primària):
dilluns i dimecres, de 18.30 a
19.30 h
Lloc: Piscina Municipal
Preu: 32 euros

Gimnàstica aquàtica per
a adults i gent gran
Dies: del 26 de juny al 21 de juliol
Grups i horari:
A partir de 18 anys. Mínim 10
persones i màxim 25 persones
per grup.
- Adults 1: dilluns, dimecres i
divendres, de 9.10 a 10 h.
- Adults 2: dilluns, dimecrs i
divendres, de 19.10 a 20 h.
- Gent gran: dilluns, dimecres i
divendres, de 10 a 10.50 h.
Lloc: Piscina municipal
Preu:
- 32,96 euros
- jubilats i/o pensionistes: 16,48
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 natació.
Dies: de dilluns a diumenge, del 3
de juny al 2 de setembre
Horari: d'11 a 20 h
Preu:
- Entrades:
* Dies festius: fins a 16 anys, 3,60
euros; més de 16 anys, 4,10
euros.
* Dies feiners: fins a 16 anys, 3,10
euros; més de 16 anys, 3,60
euros.
- Abonament de temporada: fins
a 16 anys, 28,70 euros; adults a
partir de 16 anys, 51,02 euros;
més de 16 anys empadronats a
Lliçà d'Amunt, 28,70 euros.
- Abonament d'un mes (del 2/6
al 2/7, del 3/7 al 31/7 o de l'1/8
al 2/9): fins a 16 anys, 14,36
euros; adults a partir de 16 anys,
25,51 euros; més de 60 anys
empadronats a Lliçà d'Amunt,
14,36 euros.
- Abonament de cap de setmana
(dissabtes, diumenges i festius
de tota la temporada): fins a 16
anys, 21,53 euros; adults a partir
de 16 anys, 38,27 euros; més de
60 anys empadronats a Lliçà
d'Amunt, 21,53 euros.
Descompte:
- 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 d'una
mateixa família: dos o més
membres abonats, 25% de
descompte a cadascun sobre la
quota corresponent.
Inscripcions a totes les activitats
esportives d'estiu: del 22 de
maig al 16 de juny, de dilluns a
divendres, de 9 a 12 h i de 16 a
20 h, al Pavelló Municipal
d'Esports.

Casal d'Estiu

Edat: de P3 a 1r d'ESO. Places
limitades.
Dies: del 26 de juny al 28 de juliol.
Horari: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h
(Cangur: de 7.30 a 9 h, Menjador:
al migdia)
Lloc: CEIP Països Catalans
Inscripcions: del 22 de maig al
9 de juny, de dilluns a divendres,
de 9 a 12 h i de 16 a 20 h, al
Pavelló Municipal d'Esports.
Preu:
- 3 setmanes (del 3 al 21 de
juliol): Casal d'Estiu, 140 euros;
Cangur: 35 euros; Menjador: 75
euros.
- 4 setmanes (del 26 de juny al
21 de juliol o del 3 al 28 de juliol):
Casal d'Estiu, 170 euros; Cangur:
45 euros; Menjador: 95 euros.
- 5 setmanes (del 26 de juny al
28 de juliol): Casal d'Estiu, 200
euros; Cangur: 55 euros;
Menjador: 115 euros.
* Els serveis de cangur i
menjador es poden utilitzar en
dies esporàdics. En aquests
casos, el preu del servei de
cangur és de 3 euros i el de
menjador, de 6 euros.
Reunió de pares: dimecres 20
de juny, a les 20 h, a l'Ateneu
l'Aliança.

Campaments

Edat: de 2n de Primària a 2n
d'ESO. Places limitades.
Dies: del 22 al 29 de juliol
Lloc: Beget (Ripollès)
Preu: 110 euros
Reunió de pares: dijous 13 de
juliol, a les 20 h, al local de
l'Esplai

Lliçà en 5 minuts
butlletí quinzenal d'informació municipal / 15 de maig de 2006

agenda
L'AJUNTAMENT
PROPOSA:
PREINSCRIPCIÓ I
MATRICULACIÓ CURS ESCOLAR
2006/07

Educació Infantil de
segon cicle, Primària
(CEIP) i Secundària
obligatòria (ESO)

CEIP Rosa Oriol, CEIP Miquel
Martí i Pol, CEIP Països Catalans,
CEIP Sant Baldiri i IES Lliçà.
Preinscripció
Difusió de l'oferta final: 15 de maig
Publicació de les relacions de
l'alumnat admès: 22 de maig
Matriculació
Dies: del 29 de maig al 2 de juny

Educació postobligatòria
(Batxillerat)
IES Lliçà

Preinscripció
Dies: del 15 al 26 de maig

Ensenyaments musicals
Escola Municipal de Música
l'Aliança
Preinscripció
Dies: fins al 19 de maig
ACTIVITATS SOLIDÀRIES
Dia: dissabte 20 de maig

Futbol solidari
intercontinental

Triangular entre equips
d'immigrants residents a Lliçà
d'Amunt i personal de
l'Ajuntament.
Hora: 18 h
Lloc: Camp de futbol municipal

Tallers interculturals
Hora: paral·lelament al
triangular de futbol
Lloc: pàrquing del Camp de
Futbol Municipal

Concert taller Alternativa
Global amb El sobrino del
Diablo

Informació i inscripcions: dilluns
i divendres, de 16 a 21 h, al local
social de Mas Bo i Can Lledó (tel.
93 841 76 29)

Hora: 22 h
Lloc: pàrquing del Camp de Futbol
Municipal

XERRADA DEBAT

XERRADA

"II República i Guerra
Civil al Vallès Oriental"

A càrrec de l'historiador Joan
Garriga. També hi haurà una
exposició de cartells catalans de
l'època de la República.
Dia: divendres 26 de maig
Hora: 20 h
Lloc: Centre Cívic la Serra
ONA JOVE

Nit d'Esports

Activitats lúdicoesportives per als
joves: bàsquet, futbol, ping-pong,
bàdmintong, minigolf, cardiobox,
etc.
Dia: dissabte 27 de maig
Hora: de 22 a 1 h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries
CINEFÒRUM

Las chicas del calendario

Activitat del Pla d'igualtat 2006.
Servei de cangur a partir d'un
mínim de tres infants; cal
sol·licitar-ho prèviament al telèfon
93 841 52 25.

"3r Cara al Poble"
Dia: divendres 9 de juny
EXPOSICIÓ

"Fem del món la terra
de tots"
de l'ONG Mans Unides.

Dies: del 15 al 19 de juny
Horari: de 17 a 21 h
Lloc: Espai Jove El Galliner

LES ENTITATS
PROPOSEN:
CURS

Orientació i
interpretació de mapes
i GPS (nivell 1)

L'objectiu del curs és potenciar,
estimular i donar a conèixer que
és l'orientació, els instruments i
els mètodes bàsics de les
tècniques d'orientació per a la
pràctica de l'excursionisme.
Instructors membres de l'Escola
Catalana d'Alta Muntanya (ECAM).

Dia: dimarts 30 de maig
Hora: 18 h
Lloc: Centre Cívic Palaudàries

Dies: 3, 4, 10 i 11 de juny
Més informació i inscripcions:
UEC Vall del Tenes, fins a l'1 de
juny
Organitza: UEC Vall del Tenes

ACTIVITATS

TORNEIG

Local Social Can Xicota

Màxim 15 jugadors per equip.
Premis del 1r al 4t classificat.
6.000 euros en premis.

Programació:
- Taller de dibuix i pintura infantil:
dijous, de 16.30 a 20 h
- Jocs de taula i dominó: divendres,
tarda
Informació i inscripcions: dijous,
de 16 a 20 h, al local social Can
Xicota (tel. 93 841 44 29)

Local Social Mas Bo i Can
Lledó
Programació:
- Taller de tast de vins

Les escoles,
a les
centralitats

Futbol 7

Data: del 26 de juny al 16 de juliol
Lloc: Camp Municipal d'Esports
Inscripcions: tel. 93 860 70 25;
fax 93 860 70 24;
entropia@eresmas.com, i
Pavelló Municipal d'Esports, fins
al 20 de juny
Preu: 300 euros per equip (+100
euros de dipòsit)
Més informació: a partir del 23
de maig, dimarts, de 20 a 21 h,
al Pavelló Municipal d'Esports i
www.llicamunt.cat
Organitza: Entropia

Ültima hora: Volem compartir la il·lusió d'haver aconseguit la tercera
línia de P3 al CEIP Miquel Martí i Pol

