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21.30 h
Pati IES Lliçà 

ARRIBADA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ 
I ENCESA DE LA FOGUERA
Tot seguit

SOPAR DE REVETLLA
El menú consisteix en amanida marinera, 
pollastre farcit i coca de Sant Joan. 
Aigües, vi i cava. El preu del tiquet és de 
12 €. La compra dels tiquets es podrà 
realitzar entre els dies 1 i 17 de juny, 
ambdós inclosos a l’OAC de l’Ajuntament 
i al Casal de la Gent Gran del centre. Les 
taules són de 6 persones. En el moment de 
la inscripció s’haurà de facilitar el nom de 
tots els comensals. Hi haurà menú infantil 
al preu de 6 € que consistiria en amanida 
de pasta i pollastre. 
Tot seguit...

BALL DE REVETLLA
Amb l’Orquestra Mediterrània. Qui no 
vulgui venir a sopar, podrà venir només al 
ball de forma gratuïta. 
Organitza Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
i Associació de la Gent Gran de Lliçà 
d’Amunt

00 h
Piscina Municipal

DISCOTECA DE REVETLLA
Si vols escoltar i ballar les millors cançons 
dels anys 80, 90 i actual, no et quedis a 
casa. Vine a gaudir de la nit més llarga del 
any i sense sortir del poble. I a més, si vols, 
et podràs banyar a la piscina fins a les 02 h. 
Hi haurà servei de bar durant tota la nit. 
Entrada gratuïta. Aforament limitat. 
Organitza Ajuntament de Lliçà d’Amunt
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Es pot portar:
• Caixes de fusta
• Palets
• Troncs i branques gruixudes

No es pot portar:
• Aglomerat
• Mobles
• Fusta amb vernís o pintura
• Restes vegetals verdes

TU FAS LA GRAN FOGUERA!
Aporta’ns material per fer la foguera 
més gran de Lliçà d’Amunt
Podeu portar el vostre material a la 
Deixalleria de Palaudàries i al Espai 
Creix de Can Godanya fins el 19 de juny 
en el seu horari habitual. 
Per tal que la foguera no emeti gasos 
contaminants la fusta ha de ser neta i 
sense cap tractament.


