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L’Ateneu L’Aliança guanya el premi Lliçanenc de l’any 2017
L’acte s’ha fet aquest divendres al vespre i ha comptat amb l’actuació musical de diversos alumnes de l’Escola de Música de la Vall del
Tenes
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Bea Quintana, presiidenta de l'Aliança, a l'esquerra, amb els representants de les altres entitats nalistes i l'alcalde Simon |
Ajuntament de Lliçà d'Amunt

L’Ateneu L’Aliança ha aconseguit el premi Lliçanenc de l’any 2017 que s’ha lliurat aquest divendres en un acte a la biblioteca de Lliçà d’Amunt. Ha estat el
guanyador de la votació popular que s’ha fet entre dos candidats més: el Grup 24 Hores i la Colla de gegants del poble.
Bea Quintana, presidenta de la junta de l’Ateneu L’Aliança, ha fet extensiu el guardó a totes les persones que des de la creació de l’entitat “han dedicat
temps i esforç perquè l’Ateneu sigui una entitat referent al municipi i en altres pobles de l’entorn”. Per la seva banda, l’alcalde Ignasi Simon ha ressaltat que
l’Ateneu L’Aliança és un referent al poble en la promoció de l’esport, la cultura i l’oci.
Com a guanyadors del premi, l’Ateneu L’Aliança tindrà l’honor de fer el pregó de la festa major d’aquest any. També ocuparan un lloc preferent en els actes
municipals d’aquest proper any.
Una comissió formada per representants de l’Ajuntament i la guanyadora de la darrera edició del premi Lliçanenc de l’any, Maria Soley, doctora en biologia,
va ser l’encarregada de proposar els tres finalistes. A partir d’aquí, s’obre el procés de votacions popular. En l’acte d’aquest divendres, Soley ha ressaltat les
dificultats del procés de selecció “per la riquesa del teixit associatiu” del poble. També ha felicitat a les tres candidatures.
L’acte ha comptat amb les actuacions municipals d’alumnes de l’Escola de Música de la Vall del Tenes. Hi han participat Ignasi Simon, que ha interpretat
dues peces a piano, i el combo.
Tercera edició
La del 2017, és la tercera edició del premi Lliçanenc de l’any. En la primera edició es va escollir a Càritas Parroquial i, en la segona, a Maria Soley.
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