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NOVETATS DE LA FESTA MAJOR:
BARRAQUES D'ENTITATS,
CONCERTS AL PARC DE LA
FÀBRICA, CORREFOC I PREGÓ
La Festa Major d'enguany manté l'estructura
d'altres anys, amb els actes tradicionals, i
incorpora algunes novetats.
Del 10 al 12 de setembre, el Pinar de la
Riera s'omplirà de barraques, petits bars
gestionats per entitats del municipi, que
oferiran begudes i menjar, de les 6 de la tarda
a la 1 de la matinada. Per amenitzar l'espai,
s'hi faran activitats infantils, lúdiques i
esportives, i espectacles. Segons la regidoria
de Cultura, es tracta de potenciar les entitats
del poble i oferir un espai alternatiu de trobada
de la gent.
El Parc de la Fàbrica s'incorporarà a la Festa
Major d'enguany com a espai de concerts.
El Correfoc, que tindrà lloc el diumenge 12
de setembre, des de la plaça de la Font fins
a la plaça de l'Església, passant pel barri de
la Sagrera, és una altra de les novetats,que
inclourà un Correaigua final.
Aquest any també tindrem Pregó de Festa
Major, a càrrec del romancer Jaume Arnella,
el divendres 10 de setembre, abans de l'inici
de la Cercavila de Festa Major.
També cal destacar l'ampliació de la
programació d'espectacles infantils que, a
més de formar part de les "jornades
d'escalfament", s'han incorporat durant els
dies de plena Festa Major.
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ELS ANIVERSARIS OMPLEN LA
FESTA MAJOR
Les 24 hores de resistència en ciclomotors
de la Vall del Tenes, la Colla de Gegants i
Geganters i La Juguesca celebren
aniversari.

 Les 24 hores de resistència en ciclomotors
de la Vall del Tenes, que organitza la colla del
Pa amb Tomàquet, arriben a la 25a edició amb
la incorporació en l'organització de la colla
dels Concos, un nou circuit i un espai lúdic al
costat de la pista amb atraccions i una
exposició dels 25 anys de 24 hores de
ciclomotors. També s'homenatjaran dues
persones vinculades a la cursa ja
desaparegudes: Cisco Tombas i Jaume Ferriol.
 La Colla de Gegants i Geganters celebra el
20è aniversari amb una exposició i la tradicional
trobada, cercavila i ballada, amb 15 colles
convidades.
 La Juguesca, que enguany concentrarà les
proves els dies 11 i 12 de setembre, també
celebra el 10è aniversari.
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LLIÇÀ D'AMUNT CELEBRA LA
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Lliçà d'Amunt celebrarà l'11 de setembre
amb una ofrena floral dels grups polítics
i les entitas del poble i una audició i
ballada de sardanes.
 Podreu trobar més informació sobre aquests
actes en el Programa de Festa Major.
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LLIÇÀ D'AMUNT COMMEMORA EL
MILCENTENARI DE PALAUDÀRIES
L'Ajuntament i la Parròquia han organitzat, per
al diumenge 19 de setembre, la celebració del
milcentenari de l'Església de Sant Esteve de
Palaudàries.
Hi haurà una missa, la presentació d'un llibre
i una conferència sobre els 1.100 anys de
Palaudàries, i un concert de música espanyola
i italiana del segle XVll.
Podreu trobar més informació sobre aquests
actes en el Programa de Festa Major.
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L'APROFITAMENT DE L'AIGUA, EIX
DE LES JORNADES EUROPEES DEL
PATRIMONI AL NOSTRE POBLE

L'ESCOLA ESPORTIVA
MUNICIPAL PRESENTA
NOVETATS

Enguany, la celebració de les Jornades
Europees del Patrimoni a Lliçà d'Amunt, que
tindrà lloc el cap de setmana del 4 i 5 de
setembre, girarà entorn del patrimoni associat
a l'aprofitament de l'aigua.

Aquesta propera temporada 2004-05, el
futbol, el bàsquet i el futbol sala de l'Escola
Esportiva Municipal, que acollia jugadors
de 5 a 10 anys, passaran a formar part dels
equips base del Club Esportiu Lliçà d'Amunt,
el Club Bàsquet Lliçà d'Amunt i el Futbol
Sala Vall del Tenes, respectivament.

Hi haurà una sortida de descoberta dels
quatre molins fariners hidràulics que
funcionaven antigament al terme municipal:
els molins de Can Comes, Ca l'Oliveres, Can
Francí i d'en Fonolleda.També es visitaran
diverses rescloses, sèquies i basses existents.
El dia abans de la sortida, es farà un
conferència sobre el patrimoni de l'aigua.
També es difondran les fitxes informatives
corresponents als treballs de recerca efectuats
l'any anterior sobre les masies de ca l'Artigues,
can Bosch i Can Puig.
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LAJUNTAMENT I LES
ASSOCIACIONS DE VEÏNS
SIGNEN CONVENIS D'ÚS DELS
LOCALS SOCIALS
L'Ajuntament i les associacions de veïns de
Mas Bo i Can Farell han signat el conveni
d'ús dels locals socials respectius.
Properament, se signaran els convenis amb
les associacions de veïns de Can Costa i
Can Xicota.
Amb aquests convenis, l'Ajuntament facilita
espais a les associacions de veïns, a les quals
se'ls cedeixen aquests equipaments per poder
desenvolupar-hi les seves activitats.
Segons la regidora de Participació Ciutadana,
Marga Vilageliu, l'objectiu principal és afavorir
l'associacionisme i potenciar el teixit social.
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PROGRAMA D'ACTIVITATS ESPORTIVES
TEMPORADA 2004-05
ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL DE JAZZ
INICI DEL CURS: 4 doctubre
INSCRIPCIONS: Pavelló dEsports, de 9 a 12h
i de 16 a 21h, portant les dades bancàries i
una fotocòpia de la tarja sanitària.
PREU: 105 euros
FORMA DE PAGAMENT: 25 euros en el moment
de fer la inscripció i vuit quotes domiciliades de
10 euros a la vostra entitat bancària.

Les activitats de Jazz i Tennis continuaran
formant part de l'Escola Esportiva Municipal,
a càrrec de la Regidoria d'Esports.

NIVELL 1A: Iniciació
CURS: P5, 1r i 2n de Primària
HORARI: dilluns i dimecres, de 16.45 a 17.30h
LLOC: Pavelló dEsports

Segons el regidor d'Esports, Juan José
Salvador, "amb aquest traspàs de competències
es vol potenciar els equips base d'aquestes
entitats i eliminar la competència involuntària,
esportiva i econòmica, que es pogués produir".

NIVELL 1B: Intermedi
CURS: 3r i 4t de Primària
HORARI: dilluns, de 17.30 a 18.15 h, i divendres,
de 16.45 a 17.30 h
LLOC: Pavelló dEsports

Aquestes entitats continuaran rebent una
subvenció econòmica, ampliada, i la
col·laboració possible per al desenvolupament
de la pràctica esportiva corresponent.
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L'ACTIVITAT FÍSICA PER A GENT
GRAN SERÀ GRATUÏTA PER ALS
LLIÇANENCS MAJORS DE 60
ANYS

NIVELL 1C: Avançat
CURS: 5è i 6è de Primària
HORARI: dimarts i dijous, de 16.45 a 17.30 h
LLOC: Pavelló dEsports
NIVELL 2A: Iniciació/ Intermedi
CURS: 1r i 2n dESO
HORARI: dimarts i dijous, de 17.45 a 18.30 h
LLOC: gimnàs de lIES
NIVELL 2B: Avançat
CURS: 1r i 2n dESO
HORARI: dimecres i divendres, de 17.45 a
18.30h
LLOC: gimnàs de lIES

La Regidoria d'Esports ha preparat un
programa d'Activitat física per a gent gran
per a la propera temporada, que començarà
a l'octubre, amb novetats.

NIVELL 3
CURS: 3r i 4t dESO
HORARI: dimarts i divendres, de 18.30 a 19.15h
LLOC: gimnàs de lIES

A més de canvis en el contingut físicoesportiu, cal destacar la gratuïtat d'aquesta
activitat per a les persones majors de 60 anys
empadronades al municipi i la reducció de la
quota per a les persones menors de 60 anys
també empadronades al poble.

Es podran fer canvis de nivell i grup, sense
tenir en compte ledat, si la monitora ho creu
convenient.

L'Activitat física per a gent gran és una
gimnàstica físico-esportiva amb monitoratge
especialitzat.

ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL DE TENNIS
INICI DEL CURS: 4 doctubre
LLOC: Club Tennis Serra Esport
NSCRIPCIONS: Pavelló dEsports, de 9 a 12h

i de 16 a 21h. Cal portar les dades bancàries i
una fotocòpia de la tarja sanitària.
PREU: 136,50 euros
FORMA DE PAGAMENT: 24,5 euros en el
moment de fer la inscripció i vuit quotes
domiciliades de 14 euros a la vostra entitat
bancària.
NIVELL: Iniciació
CURS: P5, 1r i 2n de Primària
HORARI: dilluns i dimecres, de 17 a 18.15h
NIVELL: Intermedi
CURS: 3r, 4t, 5è i 6è de Primària
HORARI: dimarts i dijous, de 17 a 18.15 h
NIVELL: Avançat
CURS: de 1r a 4t dESO
HORARI: dimecres i divendres, de 15.45 a 17h
Es podran canviar i/o modificar aquests horaris
segons nivell i quantitat de participants inscrits.
Aquesta activitat es portarà a terme a partir
d'un mínim d'11 inscripcions.
ACTIVITAT FÍSICA PER A GENT GRAN
GRUP 1: dilluns i dimecres, de 15.30 a 16.20h
GRUP 2: dimarts i dijous, de 10.45 a 11.35 h
INICI DEL CURS: 4 doctubre
LLOC: Pavelló dEsports
INSCRIPCIONS: Pavelló dEsports, de 9 a 12h
i de 16 a 21h. Cal portar les dades bancàries i
una fotocòpia de la tarja sanitària.
PREU EMPADRONATS A LLIÇÀ D'AMUNT:
- majors de 60 anys, gratuït
- menors de 60 anys, 90 euros
FORMA DE PAGAMENT: 10 euros en el moment
de fer la inscripció i vuit quotes domiciliades de
10 euros a la vostra entitat bancària.
PREU NO EMPADRONATS A LLIÇÀ D'AMUNT:
- majors de 60 anys, 50 euros
FORMA DE PAGAMENT: 10 euros en el moment
de fer la inscripció i vuit quotes domiciliades de
5 euros a la vostra entitat bancària.
- menors de 60 anys, 120 euros
FORMA DE PAGAMENT: 20 euros en el moment
de fer la inscripció i vuit quotes domiciliades de
12,5 euros a la vostra entitat bancària.

* Venta d'entrades per a la Festa Major:

- SOPAR DE LES ÀVIES (dijous 9 de setembre, a les 21 h, a la plaça de Catalunya):
Tiquets: del 6 al 8 de setembre, de 9 a 14 h i de 16 a 18 h, a l'OAC.
Preu: 20 euros.
Places limitades.
- CONCERT DE ROSARIO (divendres 10 de setembre, a les 23 h, al Parc de la Fàbrica):
Entrades:
- anticipada: 15 euros (Ajuntament, Aliança, Disc K 7 de Granollers, parada de música del Mercat i
Servicaixa)
- taquilla: 18 euros

* Exposició de Festa Major:

La Regidoria de Cultura fa un reclam a artistes i antiquaris del municipi per participar a l'Exposició
de Festa Major. Els interessats poden posar-se en contacte amb aquesta regidoria o assistir a la
reunió que tindrà lloc el dijous 2 de setembre, a les 19 h, al Pavelló d'Esports.

* Matriculacions de l'Escola de Música:

L'Escola Municipal de Música L'Aliança ofereix un segon períde de matriculacions, durant la primra
quinzena de setembre, de dilluns a dijous, de 17 a 21 h, a la mateixa escola.
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PROGRAMA D'ACTIVITATS ESPORTIVES
TEMPORADA 2004-05
LLIGUES MUNICIPALS DE LLEURE

FUTBOL SALA VALL DEL TENES

LLIGA DE BOTXES

CURS: des de P5 fins a 4t dESO
CATEGORIES: des de l'Escola fins a Cadet
INSCRIPCIONS: Per realitzar les inscripcions
us heu dadreçar directament a l'entitat, al Pavelló
dEsports, a partir de l1 de setembre.
HORARI: dimarts i dijous, de 18 a 21 h
TELÈFONS : 66180 91 88 (Jordi Forner)/ 690
32 86 24 (Luis Bargas)

CATEGORIA: Sènior
SISTEMA DE COMPETICIÓ:
1ªfase:dos gr ups, lliga a doble volta
2ª fase: Play Off
INICI DE LA COMPETICIÓ: 19 de setembre
INSCRIPCIONS: Pavelló dEsports, de 9 a 12h
i de 16 a 21h
PREU: 110 euros per equip
LLIGA DE FUTBOL SALA
CATEGORIA: Sènior
SISTEMA DE COMPETICIÓ: lliga a doble volta
i competició de Copa
INICI DE LA COMPETICIÓ: 3 doctubre
INSCRIPCIONS: Pavelló dEsports, de 9 a 12h
i de 16 a 21h
PREU: 110 euros per equip
CLUB BÀSQUET LLIÇÀ D'AMUNT
CURS: des de P5 fins a 4t dESO
CATEGORIES: des de l'Escola fins a Cadet
INSCRIPCIONS: Per realitzar les inscripcions
us heu dadreçar directament a lentitat, al Pavelló
dEspor ts,a par tir de l1 de setembre.
HORARI: cada dia, a par tir de les 17 h
TELÈFON: 667 67 06 57 (Miguel)
CLUB ESPORTIU LLIÇÀ D'AMUNT (FUTBOL)
CURS: des de P5 fins a 4t dESO
CATEGORIES: des de l'Escola fins a Cadet
INSCRIPCIONS: Per realitzar les inscripcions
us heu dadreçar directament a lentitat, al Camp
de Futbol del Parc Esportiu del Tenes, a partir
de l1 de setembre.
HORARI: cada dia, de 19 a 21h
TELÈFON: 93 841 54 48

ORGANITZA:
Regidoria d'Esports
Ajuntament de Lliçà d'Amunt
COL.LABOREN:
Club Bàsquet Lliçà dAmunt
Club Esportiu Lliçà dAmunt
Futbol Sala Vall del Tenes
Club Tennis Serra Esport
Diputació de Barcelona
MÉS INFORMACIÓ:
Pavelló d'Esports (c. de Jaume I, 30), tel. 93
860 70 25 i e-mail: esports@ajllisa.org
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L'AJUNTAMENT
PROPOSA:
FESTA MAJOR

JORNADES D'ESCALFAMENT:
DEL 4 AL 8 DE SETEMBRE
FESTA MAJOR:
DEL 9 AL 12 DE SETEMBRE
MILCENTENARI DE
PALAUDÀRIES:
19 DE SETEMBRE

JORNADES EUROPEES
DEL PATRIMONI
XERRADA: MOLINS
FARINERS I RECS DE LLIÇÀ
D'AMUNT
Dia: DISSABTE 4 DE
SETEMBRE
Hora: 12 h
Lloc: Casal d'Avis
SORTIDA: MOLINS
FARINERS, DEPURADORA I
RESCLOSES
Dia: DIUMENGE 5 DE
SETEMBRE
Hora de sortida: 9 h
Lloc de sortida: davant de
l'Ajuntament

TALLERS
Manualitats, Memòria i
Català oral.
Dia d'inici:
- Manualitats: DILLUNS 13
O DIMARTS 14 DE SETEMBRE
(segons grup)
- Memòria: OCTUBRE
- Català: DIMECRES 22 DE
SETEMBRE
Inscripcions i més
informació: a par tir del
dijous 2 de setembre, al
Casal d'Avis
Places limitades.

CURS D'AUXILIAR
D'AJUDA A DOMICILI
Per a dones en situació d'atur
i que vulguin treballar en una

professió de l'àmbit de
l'assistència domiciliària
(residències-geriàtrics,
serveis socials, llars amb
famílies...).

QUART DE MARATÓ DE
LA VALL DEL TENES

Dies: DEL 15 DE SETEMBRE
AL 22 DE FEBRER
Horari: de dilluns a divendres,
de 15 a 20 h
Lloc: Servei d'Ocupació de la
Vall del Tenes
Informació i inscripcions:
Servei d'Ocupació de la Vall
del Tenes, c. de Dr. Bonet, 1
-baixos; tel. 93 841 58 12
Documentació: fotocòpies de
la tarja d'atur, DNI, Seguretat
Social i certificat de la vida
laboral o última nòmina

Dia:11 DE SETEMBRE
Hora de sor tida: 9.30 h
Lloc de sor tida: Pavelló
d'Espor ts de Bigues
Inscripcions:Pavelló d'Esports de
Lliçà d'Amunt i Ajuntaments de
la Vall del Tenes, de l'1 al 10 de
setembre
Preu: gratuït

ALFABETITZACIÓ
D'ADULTS
Llengua, matemàtiques i noves
tecnologies, i coneixement del
medi natural.
Inici: DILLUNS 4 D'OCTUBRE
Lloc i Horari:
- local del SEFED, de dilluns
a dijous, de 15 a 16.30 h
- local de l'AV de Can Rovira
Nou, dilluns i dimecres, de
16 a 18 h
Inscripcions: al telèfon 93
841 52 25, durant el mes de
setembre, de 9 a 14 h i de
16 a 20 h.
Preu: gratuït

LES ENTITATS
PROPOSEN:
MEMORIAL RIPOLLÈS
Partits de futbol sala.
Dies: DISSABTES DE
SETEMBRE
Hora: a partir de les 17 h
Lloc: pista de l'Assoc.
Espor tiva Can Rovira
Espor t
Organitza:Assoc. Esportiva
Can Rovira Espor t

Lliçà en 5 minuts
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De Bigues fins a Santa
Eulàlia de Ronçana.

TALLER DE COSTURA
Dia d'inici:15 DE SETEMBRE
Inscripcions i més
informació: a par tir del
dijous 2 de setembre, al
Casal d'Avis
Places limitades.
Organitza: Ass. Casal d'Avis

13a PASSEJADA AMB
BTT PER LA VALL DEL
TENES

La Festa Major,
punt de trobada

Dos itineraris: un de llarg, de
dificultat mitjana-alta, i un de
curt, de dificultat suau.
Dia:19 DE SETEMBRE
Hora de sortida:
Itinerari llarg: 9h
Itinerari curt-:9.20 h
Lloc de sortida: Pinar de la
Riera
Inscripcions: entre les 8 i les
9 h, en el lloc de sortida
Organitza: BTT Lliçà d'Amunt
Concos

EXCURSIÓ A LA
COMARCA DE
TARRAGONA
Dia: 25 DE SETEMBRE
Inscripcions i més informació:
dijous a partir de les 17 h al
Casal d'Avis
Preu: 26 euros
Organitza: Ass. Casal d'Avis

A les acaballes de l'estiu arriba , com sempre, la Festa Major de Lliçà d'Amunt. Durant uns
dies podem aparcar els maldecaps de la vida quotidiana i gaudir de l'ambient distès i alegre
que acompanya la nostra Festa gran, la festa en què tots els lliçanencs i lliçanenques ens
retrobem després del parèntesi de les vacances.
Enguany, la Festa Major manté l'estructura clàssica de balls, exposicions, cercaviles i
espectacles, però introdueix una sèrie de novetats que volen diversificar el programa i
aconseguir una major participació de la gent. Així, el nou espai de les Barraques d'Entitats
al Pinar de la Riera pot ser la gran sorpresa de la Festa, com també ho seran els 10 anys
de la Juguesca, les múltiples activitats per a infants i joves, i els espectacles al Parc de la
Fàbrica.
Avui, més que mai, és important saber aprofitar aquestes ocasions per a implicar-nos més
en la vida social d'un poble que se'ns ha fet gran i que necessita la integració de tota la
ciutadania i de totes les sensibilitats per créixer amb més cohesió i millor qualitat de vida.
Finalment. cal destacar la modesta però interessant proposta de celebració del milcentenari
de Palaudàries que hem inclòs al programa perquè tothom pugui redescobrir aquesta meravella
històrica i natural que es manté com una illa de pau i tranquil·litat enmig de l'extensió urbana
del nostre municipi.

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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