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A   L'ESTIU TOT CUCA VIU!

Viu l'estiu

Les activitats que enguany hi hauran a Lliçà d'Amunt 
començaran el 26 de juny, just la setmana següent 
d l'acabament del curs escolar.

Hi ha activitats per a tots els gustos i edats, a 
continuació us avancem algunes de les ofertes que 
hi ha:

Casal d'estiu:
L'edat: de P-3 a 1r d'ESO.
Places: limitades.
Dies: 26 juny-28 juliol.
Horaris: 9-13 hores/15-17 hores
Lloc: CEIP Països Catalans
Inscripcions: del 22 de maig- 9 de juny, de dilluns 
a divendres, de 9 a 12 i de 16 a 20.  Al pavelló 
municipal d'esports. Per a més informació, preguntar 
a l'ajuntament o a l'esplai.

Campaments:
Edat:  2n de primària-2n d'ESO.
Dies: 22 al 29 de juliol
Lloc: Beget
Preu: 110 €

Gimnàstica aquàtica per adults i gent gran:
Dies: 26 de juny al 21 de juliol
Grups i horaris: a partir de 18 anys. Mínim 10 
Places: màxim 25 persones per grup.
Adults 1: dilluns, dimecres i divendres.

De 9:10h a 10h
Adults 2: dilluns, dimecres i divendres. De les 

19:10h a 20h
Lloc: piscina municipal.
Preu: 32.96 €
Jubilats o pensionistes: 16:48 €

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: dilluns a diumenge del 3 de juny al 

2 de setembre.
Horari: 11 a 20

Per a més informació pregunteu a la recepció de la 
piscina.

Tambè, ja per finalitzar, es celebra la Festa Major, 
on es fan activitats de totes maneres.

Unes  de  les  més  importants  i  més  exitosa  és  la 
Juguesca.  Sabeu el què és?

Juguesca:
Es  tracta  d'una  competició  entre  colles  del  poble, 
organitzada  per  l'Aliança  i  patrocinada  per 
l'Ajuntament, que té lloc a Lliçà d'Amunt durant els 
dies de la Festa Major (Setembre) i que consta de 
diverses proves.

L'equip guanyador, a part del prestigi que significa 
guanyar la Juguesca, rep com a premi un porc. Des 
de la primera edició a l'any 1995, el cap de colla de 
l'equip guanyador convida a tots els participants a 
compartir el premi.

Els equips que hi participen són, en les darreres 
edicions: 

CONCOS (Guanyador els anys 95,96,97,99 i 2002)

SPÒRTING L'OLLA (Guanyador els  2000, 2001,2003 
i 2005)

CAN T'IMPLORA (Guanyador el 98)

BISKI

SKANDO (Guanyador el  2004)

Piscina Municipal


