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Volem que la Festa Major de Lliçà d’Amunt sigui divertida, alegre, interessant, 
clàssica, moderna, juganera, participativa, acollidora, segura i respectuosa. I any 
rere any, tant des de l’Ajuntament com des de les entitats  que hi col·laboren, ens 
esforcem perquè sigui així.

La vitalitat del nostre municipi i del seu teixit associatiu es reflecteix en les quasi 
cent activitats que s’organitzen per la Festa Major, de les quals quasi la meitat 
són a proposta d’entitats i ciutadania.

Les actuacions musicals que hi podrem trobar són diverses, pensades per 
a diferents gustos, edats i estats d’ànim. Grups i ritmes diferents s’aniran 
entrellaçant entre L’Embarraca’t, la plaça de Catalunya o l’Era de la Biblioteca. 
Podem dir que aquest any és una Festa Major musical.

Així que, a part de vibrar amb els diferents estils musicals, també viurem un inici 
de Festa Major diferent amb un Toc d’Inici des de l’Ajuntament, coincidint amb la 
celebració dels 40 anys d’ajuntaments democràtics, i que us convido que llegiu 
atentament. Al llarg dels cinc dies que durarà la festa veurem manifestacions de 
cultura popular, com l’actuació de la Colla de Gitanes, la Trobada Gegantera, la 
ballada de sardanes...

La Festa Major de Lliçà d’Amunt constitueix una de les celebracions més arrelades 
en el nostre poble que, aquests dies, s’obre a la participació amb l’escalfor d’un 
municipi hospitalari i amant de les seves costums i tradicions. Tradicions que són 
un element essencial del sentir popular dels lliçanencs i les lliçanenques que 
s´identifiquen amb el conjunt del seu patrimoni cultural. 

Des d’aquestes línies, vull fer una crida a tots els veïns i les veïnes de Lliçà 
d’Amunt a participar en els actes organitzats amb motiu de la Festa Major. A totes 
les persones que ens honreu amb la vostra visita, sigueu benvingudes, i espero 
que gaudiu també d’aquests dies. Desitjo que tots junts puguem viure i participar 
d´aquests dies de festa i de tradicions populars.

Amb totes aquestes propostes i moltes més, desitgem que exprimiu la Festa 
Major al màxim i que sigueu feliços compartint espais i activitats amb els vostres 
familiars, amics i veïns.

Visca la Festa Major de Lliçà d’Amunt!

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde



XXXIII SOPAR DE LES ÀVIES
5 de setembre de 2019 (plaça de Catalunya)

Els dies 29 i 30 d’agost es poden adquirir els tiquets per assistir a la 33a 
edició del Sopar de les Àvies, a l’OAC de l’Ajuntament, de 9 h a 13 h, 
al preu de 25 € per persona. Les àvies cuineres poden recollir els seus 
tiquets els dies 27 i 28 d’agost.

Aquest acte és el sopar de gala de la Festa Major, en què homenatgem 
les nostres àvies i el seu art de cuinar. Com cada any, donarem a l’acte 
el to elegant que es mereix i, per això, demanem que tothom vingui 
vestit adequadament.

L’organització posarà a disposició dels assistents uns recipients perquè 
qui vulgui es pugui emportar el menjar que hagi quedat a taula.

Per donar a l’acte la importància que es mereix i amb la il·lusió que duri 
per sempre en la nostra Festa Major, us desitgem un molt bon sopar.

Amb el suport de:



Escalfem motors
Divendres 30 i dissabte 31 d’agost, i diumenge 1 de setembre
XL EDICIÓ DE LES 24 HORES INTERNACIONALS DE RESISTÈNCIA EN CICLOMOTORS 
DE LA VALL DEL TENES

En la celebració dels 40 anys d’aquesta prova esportiva, gaudeix més que mai les 
24 hores amb activitats lúdiques, actuacions, castell de focs i molt més. Sortida 
dissabte, a les 19 h.

Més informació a www.24hores.cat
Organitzat pel Grup 24 hores
Col·labora Ajuntament de Lliçà d’Amunt

Nova ubicació en cas de pluja

Proves de La Juguesca

Espectacles infantils i familiars
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FESTA 
MAJOR2019

programa
DISSABTE 31 D’AGOST
16 h Local del Club Billar Lliçà d’Amunt

TRIANGULAR DE BILLAR QUATRE MODALITATS
Celebració del Triangular de Billar entre els clubs de Llinars, Sant Feliu de 
Codines i Lliçà d’Amunt.
Organitzat pel Club Billar Lliçà d’Amunt
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DILLUNS 2 DE SETEMBRE
18 h Era de la Biblioteca Ca l’Oliveres (  Sala d’actes de la Biblioteca Ca l’Oliveres)

TALLER DE CUINA: EL WRAP SALUDABLE
La cuinera Ada Parellada ensenyarà els infants com preparar-se un wrap 
saludable. Activitat adreçada a infants. Cal inscripció prèvia a la Biblioteca. 
Places limitades.
Patrocinat per Jardineria Terra Jardí

20 h Carrer de l’Aliança

COMENÇA LA JUGUESCA 2019
 Convocatòria a totes les colles.

Organitzat per l’Ateneu l’Aliança.

20.30 h Ateneu l’Aliança

PREGÓ DE LA JUGUESCA 
A càrrec de la colla guanyadora de la Juguesca 2018, Skando.
Organitzat per l’Ateneu l’Aliança

21 h Carrer de l’Aliança

LA JUGUESCA: FES-HO I NO PREGUNTIS
Germans, agafeu-vos el cul amb les mans, que sabem que us agraden petites i 
dures, que se us desfacin a la boca i no siguin farinoses.
Organitzat per l’Ateneu l’Aliança

21 h   Piscina Municipal 

MUSIC TERRACE AMB LA CANTAUTORA EIPRIIL
Vine a sopar o a fer un beure a la terrassa que hem adequat dins l’espai de 
la piscina municipal. Gaudeix de la música en directe d’Eipriil, una cantautora 
de folk-indie que ens oferirà un directe amb temes molt personals i sensibles 
escrits a partir del seu món interior. No us perdeu el concert de la guanyadora 
del concurs de varietats Cacauets, organitzat per l’Ateneu l’Aliança, que ens 
portarà a un viatge de pau i tranquil·litat a partir de la seva guitarra i la veu 
dolça que la caracteritza.
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DIMARTS 3 DE SETEMBRE
18 h Era de la Biblioteca Ca l’Oliveres (  Pista coberta del Pavelló d’Esports)   

QUEVIURES
Benvinguts a la nostra botiga, on tenim paperines d’animació, cançons d’oferta, 
assortit variat de contes, diversió a pes, danses a 2x1 i jocs a granel! A càrrec 
de la companyia De Parranda. Durant l’espectacle se sortejarà una cistella 
amb productes de comerços de proximitat.
Patrocinat per Obres i Paviments Llovet

19.30 h Sala d’Actes de la Biblioteca Ca l’Oliveres

RUMBESIA
Recital de poesia fusionat amb rumba. Rumbesia parla sobre els sentiments 
i la seva relació amb les persones. Gira al voltant de: la llibertat, l’amor, la 
tristesa, la mort, la tendresa..., però sobretot és un cant a la vida. A càrrec de 
la companyia La última y nos vamos.

21 h Carrer de l’Aliança

LA JUGUESCA: FES-HO I NO PREGUNTIS
Germans, agafeu-vos el cul amb les mans, que sabem que us agraden petites 
i dures, que se us desfacin a la boca i no siguin farinoses.
Organitzat per l’Ateneu l’Aliança

21 h Piscina municipal

MUSIC TERRACE AMB EL MONOLOGUISTA DAVID BARRAGAN
David Barragán és un tot terreny de l’humor, amb més de 17 anys d’experiència 
sobre els escenaris i més de 1.300 actuacions per sales de comèdia i teatre. Tot 
un showman de l’stand up comedy que no et pots perdre.
Patrocinat per Jardineria Pedrerol

seguim,
seguim
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DIMECRES 4 DE SETEMBRE
18 h Plaça de Catalunya

FESTA HOLLI DOLLY
Vine vestit de blanc i gaudeix de la festa dels colors. Animació, riures i festa 
estan garantits. El dia de la festa, cada bosseta de colors tindrà un cost de 2 € 
i també es vendran paquets de 6 bosses a 10 €.
Patrocinat per Figueras International Seating

19.30 h Ajuntament i carrer Torrent Merdanç

TOC D’INICI DE LA FESTA MAJOR

19.30 h EXPOSICIÓ “40 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS”
Inauguració de l’exposició “40 anys d’Ajuntaments Democràtics” i 
descoberta de la placa commemorativa.
Col·labora Grup l’Abans

20.30 h PREGÓ DE FESTA MAJOR

20.45 h TRONADA D’INICI

21 h BRINDIS I FOODTRUCK STREET
Vine a celebrar que comença la Festa Major i queda’t a sopar a la fresca 
mentre esperes l’inici de la desbaratada comèdia que hem programat.

22 h ESPECTACLE ORGASMES  (  Pista coberta del Pavelló d’Esports)
Orgasmes és una comèdia sobre els dos sexes: les diferències, 
les virtuts, les debilitats, les actituds i sobretot, la manera com al 
final, inevitablement, l’un i l’altre són el complement ideal. Aquests 
desajustos de tipus racional i emocional han mantingut homes i 
dones a matadegolla fins els nostres dies. Però el sexe és poderós, 
ens atrau i ens uneix. I aconsegueix que, en definitiva, ens puguem 
estimar i respectar com a parella. Al cap i a la fi tots som el resultat 
d’un orgasme… o de dos, en el millor dels casos.
Patrocinat per CPM

21 h Carrer de l’Aliança

LA JUGUESCA: FES-HO I NO PREGUNTIS
Germans, agafeu-vos el cul amb les mans, que sabem que us agraden petites 
i dures, que se us desfacin a la boca i no siguin farinoses.
Organitzat per l’Ateneu l’Aliança
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DIJOUS 5 DE SETEMBRE
18 h Era de la Biblioteca Ca l’Oliveres

INFANTIL: ANTIPASTI  (  Pista coberta del Pavelló d’Esports)
L’Antipasti és un curiós restaurant de carrer de menjar italià, regentat per dos 
cuiners especials: el xef Marcelo Mascarpone i el seu ajudant Pepino Pepperoni. 
Sigueu valents i reserveu taula. Buon appetito!!! Espectacle de màgia i circ, tot 
al ritme de la millor música italiana. A càrrec de la companyia El que ma queda 
de Teatre.
Patrocinat per Ecoveritas

20 h Pinar de la Riera

OBERTURA DE L’EMBARRACA’T
L’espai de referència de la Festa Major, on podreu venir a sopar, a gaudir 
espectacles i a escoltar música. Consulteu el funcionament de l’espai a 
l’apartat de notes.

20 h Carrer de l’Aliança

LA JUGUESCA: AFARTA’M I DIGUE’M MORO
Plim plim plim plim, et farem venir un pleonasme.
Organitzat per Ateneu l’Aliança

21 h Plaça de Catalunya

XXXIII SOPAR DE LES ÀVIES  (  Pavelló d’Esports)
El sopar més singular de Lliçà d’Amunt, un any més, arriba puntual a la seva 
cita per homenatjar les nostres àvies i la seva cuina de tota la vida. El preu 
del sopar és de 25 € per persona. Els tiquets es podran adquirir a l’OAC de 
l’Ajuntament els dies 29 i 30 d’agost de 9 a 13 h. Places limitades.
Patrocinat per Mango

encaramés
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00 h L’Embarraca’t

SFER
El jove DJ lliçanenc SFER obrirà la primera nit de l’Embarraca’t, a proposta dels 
pressupostos participatius de la regidoria de Joventut, amb la millor música 
del moment. SFER punxarà EDM, reggaeton, trap, house, etc., i acompanyarà 
la nit amb moltes sorpreses.
Patrocinat per Sorea

02.30 h L’Embarraca’t

#DATVIBES
Continua la nit amb els èxits del moment, predominada per la música 
electrònica més comercial, juntament amb trap, house, urbà i temes propis 
dels artistes. Tot plegat, amb un espectacle innovador liderat pel DJ Albert 
González, discjòquei que ha punxat en els festivals internacionals com 
Tomorrowland Spain, Miami Music Week, ADE, etc. Actualment és resident a 
Privilege Ibiza i Pacha la Pineda.
Patrocinat per Sorea

DIVENDRES 6 DE SETEMBRE
12 h Església de Sant Julià

MISSA D’HOMENATGE A LA VELLESA
Tradicional Missa de Festa Major en homenatge a la gent gran del nostre poble.
Organitzat per la parròquia de Sant Julià de Lliçà d’Amunt

13.30 h Pista coberta del Pavelló d’Esports

XLIII FESTA D’HOMENATGE A LA VELLESA
Totes les persones a partir de 72 anys i empadronades al municipi poden 
participar en aquesta festa si prèviament s’hi han inscrit a l’Ajuntament. El 
preu del dinar de la persona acompanyant és de 10 €, si no ha complert l’edat 
mínima. Aforament limitat a la capacitat de l’espai.
Patrocinat per l’Obra Social La Caixa

més
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18 h Plaça de Catalunya

POP PER XICS: SOM SUPERHEROIS
Espectacle familiar que no té en compte l’edat. Moltes ganes de divertir-se és 
l’únic requisit per gaudir del concert de Pop per Xics. El nostre públic és de 0 
a 99 anys! Pop per Xics és un grup d’animació musical per a tota la família, 
modern i actual, que en els últims 4 anys s’ha convertit en un referent a tot 
Catalunya.
Patrocinat per Establiments Viena

18 h L’Embarraca’t

CARTRORIFA
Vine a temptar la sort en aquesta Festa Major.
Organitzat per l’Associació de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt

20 h  Pavelló d’Esports

LA JUGUESCA: CONVOCÀTORIA CERCAVILA EXPERIENCE
Organitzat per l’Ateneu l’Aliança

20.30 h Des de el Pavelló d’Esports

LA JUGUESCA: ARRENCA LA CERCAVILA EXPERIENCE
Recorregut: carrers Jaume I, Baronia de Montbui, Anselm Clavé, Aliança, Folch 
i Torres, Barcelona, Països Catalans i aparcament de la Piscina Municipal.
Organitzat per l’Ateneu l’Aliança

21 h  L’Embarraca’t

NIT DE MONÒLEGS AMB RONY
Un còmic molt canalla i sense embuts amb el que no pararàs de riure durant 
tota la nit.

que no pari!
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22.30 h Plaça de Catalunya

UNA NIT A BANDA
Una experiència musical de nit amb la Bandeltenes. Un còctel de ritmes i estils 
amb molta passió per la música.
Organitzat per Bandeltenes
Patrocinat per Bosch

23 h L’Embarraca’t

CONCERT AMB THE COVERS BAND 
Aquesta banda de rock torna a aterrar a Lliçà d’Amunt per oferir-nos les 
millors versions de grups internacionals dels anys 80, del rock espanyol de “la 
movida”, del rock fet a casa nostra i d’algunes adaptacions i barreges que estan 
més de moda. Una nit per saltar i ballar amb les cançons del nostre temps.
Patrocinat per Leroy Merlin

01 h L’Embarraca’t

CONCERT AMB DOCTOR PRATS
En molt poc temps, Doctor Prats ha posat potes enlaire el panorama musical 
català amb la seva música de fusió. I ho han fet barrejant el clàssics pop, rock i 
cúmbia amb nous elements com l’electroswing i el dubstep. Amb aquest còctel 
el grup mira cap al futur del mestissatge amb un potentíssim directe que no 
deixarà ningú indiferent. 
Patrocinat per Leroy Merlin

03 h L’Embarraca’t

CONCERT AMB LA BANDA BIRUJI 
Un ambiciós concert amb un repertori bestial. La música que més agrada, els 
himnes que duraran generacions i que el jovent reclama veure en directe. Els 
noms més seguits i els seus referents. Bandes impossibles de reunir en un sol 
cartell, que La Banda Biruji recrea i t’interpreta en concert donant-ho tot.
Patrocinat per Leroy Merlin

no pari!
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DISSABTE 7 DE SETEMBRE
 
07 h Plaça de Catalunya

LA JUGUESCA: L’ALTRE SOPAR DE LES ÀVIES
Vesteix com cal per a la bacanal.
Organitzat per Ateneu l’Aliança

10 h Plaça de Catalunya

PATINADA POPULAR AMB EL CLUB PATÍ 
Vine a patinar amb els patinadors del Club Patí Lliçà d’Amunt. El recorregut 
serà en un circuit tancat en el que es faran curses, jocs i activitats diverses. 
Cal inscripció prèvia al mateix lloc de sortida a partir de les 9.30 h i no oblidis 
portar els teus patins, un casc i, si ets menor, venir acompanyat d’un adult. 
Vine i gaudeix d’una matinal sobre rodes! 
Organitzat pel Club Patí Lliçà d’Amunt

10 h L’ Embarraca’t

V TROFEU DE KARATE DE FESTA MAJOR 
Campionat de karate de totes les categories de formació de la modalitat de 
Kyokushinkai.
Organitzat per Shorin Ryu Karate

11 h Piscina Municipal 

PARC AQUÀTIC I FESTA DE L’ESCUMA 
Vine a gaudir d’un matí sencer d’activitats aquàtiques amb un supertobogan, 
un passadís màgic, una piscina amb barquetes i un tobogan per als més petits. 
I per acabar, gran festa de l’escuma a l’interior de la piscina.
Patrocinat per Tiendanimal

cap de, setmana
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17 h Parc del Quiosc

BALLADA DE SARDANES
Amb l’acompanyament musical de La Principal de la Bisbal.
Organitzat per Tocats per la Sardana / Grup l’Abans

17 h Carrer Matarranya

LA JUGUESCA: LA FEBRE DE L’HORT
S’assembla a l’or i plàtan no és.
Organitzat per l’Ateneu l’Aliança

19 h Plaça de Catalunya

CONCERT DE FESTA MAJOR (  Pavelló d’Esports)
A càrrec de l’orquestra La Principal de la Bisbal.
Patrocinat per Biokit

19h Era de la Biblioteca Ca l’Oliveras

APROPA’T ALS GEGANTS: XXXV ANYS DE COLLA
Vine a conèixer i provar els gegants, gegantons i capgrossos de la colla. A les 
19.30 h narració del conte dels Gegants de Lliçà d’Amunt i tot seguit ballada 
final i aperitiu pels assistents.
Organitzat per la Colla de Gegants i Geganters de Lliçà d’Amunt

21 h  L’Embarraca’t

NIT DE MONÒLEGS AMB DANI LUNA
Un còmic natural com la vida mateixa que ens explicarà històries quotidianes 
en les quals de ben segur ens veurem reflectits.

21 h Plaça de l’Església

CORREFOC INFANTIL 
Els més petits de la Colla de Diables donaran inici a la rua de foc. Recorregut:   
carrers Mn. Blancafort, Major, Sant Julià, Anselm Clavé i Aliança.
Organitzat per la Colla de Diables de la Vall del Tenes.

setmana
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21.30 h Carrer de l’Aliança

CORREFOC
La Serp de la Vall del Tenes, al compàs dels tambors i tabals, farà dels carrers 
dels centre un infern de foc, fum i so. Amb l’acompanyament de la colla de 
Diables de Vacarisses i de la bèstia Drac Dragut dels Diables de Pineda de 
Mar. Per participar-hi consulta les recomanacions a l’apartat de notes d’aquest 
programa. Recorregut: carrers Aliança, Anselm Clavé, Sant Julià, Major, 
Mossèn Blancafort i plaça de l’Església.
Organitzat per Diables de la Vall del Tenes

22 h L’Embarraca’t

FESTA IN THE MIX OF 80’S & 90’S
Sorties de festa als anys 80 i 90? No et pots perdre aquesta nit on sonaran les 
cançons més emblemàtiques d’aquestes dècades. Vine amb els teus amics i 
recorda aquelles fantàstiques nits. A càrrec del DJ JM- Sánchez. 
Patrocinat pel Grup Zedis

22.30 h Plaça de Catalunya 

BALL DE FESTA MAJOR  (  Pavelló d’Esports)
A càrrec de l’orquestra La Principal de la Bisbal.
Patrocinat per Biokit

00.30 h Aparcament del Pavelló d’Esports

LA JUGUESCA: CUART DA SECLA
I’ll be there for you.
Organitzat per l’Ateneu l’Aliança 

01 h  L’Embarraca’t

VAPARIR TOUR DE RÀDIO FLAIXBAC
Els 11 anys del VaParir Tour ja són aquí, el tour més multitudinari i de referència 
de Catalunya amb tots els èxits de Flaixbac.
Patrocinat per Grup Zedis
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DIUMENGE 8 DE SETEMBRE
09 h Pinar de la Riera

MELÉ DE BOTXES I MEMORIAL JOSÉ MORENO
Durant el matí es durà a terme una melé de petanca per l’espai del Pinar de 
la Riera on les dupletes i/o tripletes se sortejaran abans de començar. Com 
sempre, hi haurà diversitat de premis.

09 h Era de la Biblioteca Ca l’Oliveres

XXXV TROBADA DE GEGANTS I GEGANTERS
Plantada de Gegants. Amb la participació de les colles geganteres de 
Centelles, Canovelles, Gualba, la Batllòria, Lliçà de Vall, Montmeló, Sant Fost 
de Campsentelles, Santa Eulàlia de Ronçana i Lliçà d’Amunt.
Organitzat per la Colla de Gegants i Geganters de Lliçà d’Amunt

10 h Camí de Can Pujal

VI CHALLENGE RESISTÈNCIA EN BTT
Cursa de resistència per l’entorn del camí de Can Pujal i Can Carreres. Diverses 
categories. Més informació a http://challengeresistenciabtt.tbikes.cat/
Organitzat per Amunt Club Ciclista

11 h Des de l’Era de la Biblioteca Ca l’Oliveres

CERCAVILA DE GEGANTS I GEGANTERS
Recorregut: carrers Folch i Torres, Tenes i Anselm Clavé, plaça de l’Església, 
carrer Mn. Blancafort, plaça de la Font, carrers Aliança i Folch i Torres, 
Mn. Cinto Verdaguer i plaça de Catalunya.
Organitzat per la Colla de Gegants i Geganters de Lliçà d’Amunt
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12 h  Plaça de Catalunya

BALLADA DE GEGANTS I GEGANTERS  (  Pista Coberta del Pavelló d’Esports)
Totes les colles ballaran amb els seus gegants i els nostres gegants més 
antics, el Baldiri i la Quitèria, els esperaran a la Plaça.
Organitzat per la Colla de Gegants i Geganters de Lliçà d’Amunt
Patrocinat per Transports i Serveis Pou i Padrós

13 h Piscina Municipal

LA JUGUESCA: FACTOR 25, PISCINA ANNATÒNICA AMB GEL I LLIMONA
Descargola els 7 metres a braça.
Organitzat per l’Ateneu l’Aliança

14.30 h L’Embarraca’t

ARROSSADA L’ALIANÇA BATEGA
Macroarrossada de Juguesca. Per tant sols 9 € recuperareu forces per a 
l’estirada del tractor. Inclou amanida, una beguda i postres. Tiquets al bar de 
l’Aliança, a l’organització de la Juguesca i a la barraca de l’Ateneu l’Aliança. 
Organitzat per l’Ateneu l’Aliança

17 h L’Embarraca’t 

INFLABLES I JOCS 
De la mà de La Xarranca, que ens muntarà un parc d’inflables i jocs per passar 
una tarda d’allò més divertida. L’activitat tindrà una durada de 3 hores.
Patrocinat per Bosch

17.30 h Plaça de Catalunya

EXHIBICIÓ DE BALL DE GITANES  (  Pista Coberta del Pavelló d’Esports)
Espectacle folklòric tradicional format pel Ball de Gitanes de Lliçà d’Amunt 
acompanyats, en aquesta ocasió, pels Falconers de Malla.
Organitzat pel Grup Folklòric Ball de Gitanes

ui, uiiii, Uiiiii!
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19 h Plaça de Catalunya

EL CASAL BALLA A LA PLAÇA (  Pista Coberta del Pavelló d’Esports)
Exhibició dels tres grups de ball: ball en línia, ball de saló i ball de sevillanes.
Organitzat per l’Associació de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt

20 h Carrer de l’Aliança

LA JUGUESCA: ESTIRADA DEL TRACTOR, ENDGAME

Organitzat per l’Ateneu l’Aliança
 
22 h Des de la Costa de Can Puig

ESPECTACLE PIROTÈCNIC
Per acomiadar-nos de la Festa Major no us perdeu el castell de focs. Per gaudir 
de la millor vista us recomanem que us el mireu des de la plaça de Catalunya.

22.30 h L’Embarraca’t

LA JUGUESCA: EL VEREDICTE
Organitzat per l’Ateneu l’Aliança

Uiiiii!

2019 Festa Major 19

#Lliçàdefesta



DIMARTS 10 DE SETEMBRE
22 h  Plaça de Rafael de Casanova

VI MARXA DE TORXES
En record dels màrtir de l’Onze de setembre. Recorregut: carrers d’Anselm 
Clavé, de Lluís Companys, d’Onze de setembre, de la Baronia de Montbui, 
d’Anselm Clavé, Major, de Mn. Blancafort, de la Sagrera, Major, d’Anselm 
Clavé, de Mn. Cinto Verdaguer, de Folch i Torres i parc del Quiosc, on es llegirà 
un manifest, s’entonaran Els Segadors i hi haurà rom cremat per a tots els 
assistents. Acompanyament musical a càrrec de músics de la Vall del Tenes. 
Organitzat per l’ANC Lliçà d’Amunt 

DIMECRES 11 DE SETEMBRE
09 h Pinedes Castellet (Santa Eulàlia de Ronçana)

XXXII CURSA POPULAR DE LA VALL DEL TENES
Ja tornem a tenir un dels clàssics del Vallès Oriental. Un any més us convidem 
a participar a la nostra cursa 100 % Vall del Tenes. Enguany sortim, com 
sempre, de Pinedes Castellet i es farà un recorregut circular per tornar de nou 
cap a Pinedes Castellet. Un nou repte per gaudir de la Diada tot fent esport. 
Places limitades. 
Organitzat per la Mancomunitat de la Vall del Tenes

11 h Parc del Tenes

BALLADA DE SARDANES
Organitzat per Tocats per la Sardana / Grup l’Abans

12 h Parc del Tenes

ACTES OFICIALS DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Lectura del manifest i hissada de la Senyera. Tot seguit, ofrena floral dels 
grups polítics i entitats del municipi. L’acompanyament musical anirà a càrrec 
de Bandeltenes.

13 h Parc del Tenes  

CONCERT VERMUT
Acompanyament musical a càrrec de The Bluesfathers.

i la setmana vinent...
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L’Ajuntament dona les gràcies a tot el personal municipal que col·labora en l’organització 
de la Festa Major i que és imprescindible per dur a bon terme les activitats programades. 

També agraeix les aportacions econòmiques de les empreses que han donat suport a la 
Festa Major d’enguany.

L’Ajuntament vol destacar especialment la col·laboració desinteressada de totes les 
persones anònimes que fan possible la celebració d’aquesta festa, així com les entitats que, 
amb els seus actes i activitats, ajuden a fer més gran la Festa Major i, també, a tots els 
grups i entitats del municipi que participen a l’espai Embarraca’t oferint-nos autèntiques 
especialitats culinàries durant els dies en què es porta a terme la Festa Major.

A causa de la gran afluència de públic als diferents actes de la Festa Major, us recomanem 
que llegiu amb atenció els consells de mobilitat detallats en aquest programa.

Els diferents cossos de prevenció i seguretat preparen els dispositius més adients per 
assegurar el bon funcionament de tots els actes. El públic assistent haurà de complir 
obligatòriament les indicacions del personal de seguretat, personal sanitari i d’organització.

Agraïments

La Seguretat 
cosa de tots

Del 4 al 8 de setembre, ambdós inclosos, les persones que comentin la publicació 
del concurs d’Instagram etiquetant amb qui gaudiran de la Festa Major tindran la 
possibilitat de guanyar una capsa regal Fent País amb multitud de propostes de 
lleure (escapades, aventura, gastronomia, etc.)

Podeu consultar les bases del concurs al web www.llicamunt.cat

Concurs d’Instagram 
Aquesta Festa Major seguir-nos 

a Instagram té premi!

i la setmana vinent...
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L’organització de la Festa Major va a càrrec 
de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i de 
diverses persones i entitats del municipi.

Tots els actes són gratuïts, excepte el Sopar 
de les Àvies.

L’organització es reserva el dret d’alterar o 
suspendre els actes programats per motius 
tècnics, meteorològics o d’organització. En 
aquest sentit, trobareu una gota d’aigua al 
costat dels actes que es podran portar a 
terme en un espai cobert en cas de pluja.

Per a més informació, podeu posar-vos 
en contacte amb la regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament, trucant al 93 841 52 25, 
visitant el web municipal www.llicamunt.cat 
o bé mitjançant el correu electrònic a 
cultura@llicamunt.cat.

PUNT LILA

El punt Lila tornarà a estar present  aquest 
any a la Festa Major de Lliçà d’Amunt. 
Seguim treballant en la prevenció, 
sensibilització, detecció i intervenció de 
les agressions sexistes a les festes del 
nostre municipi. Perquè Només SÍ es un 
SÍ. L’estand estarà present durant els dies 
de Festa Major a la zona de L’Embarraca’t 
en horari de 23 h a 4 h i serà un espai 
d’informació i sensibilització a tota la 
població, on es facilitarà assessorament i/o 
acompanyament a qualsevol persona que 
visualitzi o pateixi una agressió masclista i/o 
LGTBIfòbica. 

PISCINA MUNICIPAL

La piscina municipal romandrà oberta durant 
tota la Festa Major i fins que la climatologia 

ho permeti, de les 11 del matí a les 8 del 
vespre, amb l’entrada al preu habitual.

Els dies 29 i 30 d’agost i 1 de setembre, tot 
i la celebració de les 24 hores de resistència 
en ciclomotors de la Vall del Tenes, el servei 
de piscina es mantindrà en els horaris 
habituals. A la nit, quedarà totalment 
reservat i restringit únicament per als pilots 
de les 24 hores.

L’EMBARRACA’T

L’Embarraca’t estarà obert des del dijous 5 fins 
el diumenge 8 de setembre, en horari de 20 h 
a 5 h, excepte el dia 8 que finalitzarà a les 00 h.

En aquest espai podreu trobar un servei de 
restauració que us oferiran 8 entitats del 
municipi. Dissabte 7, a partir de la 1 h de 
la matinada, la terrassa de les barraques 
quedarà recollida i l’espai esdevindrà una gran 
zona de concerts i actuacions a l’aire lliure.  

Per poder fer consumicions a les carpes de 
l’Embarraca’t és imprescindible disposar 
d’un got reutilitzable. Per aquesta raó, quan 
demaneu una consumició haureu de pagar 1 
€ pel got. Per recuperar l’euro, un cop hagueu 
acabat de consumir, haureu de tornar el got a 
la mateixa barraca on us l’han servit.

CORREFOC

Qui hi vulgui participar, ha de portar roba de 
cotó amb mànigues i pantalons llargs, barret 
per cobrir el cap, mocador de cotó al coll 
i calçat adequat i tancat. A més, no es pot 
demanar al veïnat que llenci aigua ni destorbar 
les persones del grup i caldrà seguir, en tot 
moment, les indicacions dels integrants de la 
colla i dels serveis de l’ordre públic.

NOTES

22 Ajuntament de Lliçà d’Amunt



SERVEI DE BUS NOCTURN DURANT LA 
FESTA MAJOR 

Entre els dies 5 i 8 de setembre hi haurà 
servei de bus nocturn de les línies A3, A21 i 
A40. Els dies 5, 6 i 7 l’horari serà fins les 6h, 
i el dia 8 fins les 00h.

La línia A21 es complementarà amb un 
Servei de Taxi Bus (STB) que aproparà a 
les persones usuàries des de la parada 
Passeig Sant Valerià – Ausiàs March (Can 
Salgot) als barris de Can Rovira Vell, Nou 
i Can Roure, i viceversa. Consulta horaris 
en aquest programa i al web municipal 
(www.llicamunt.cat).

MILLOR EN TRANSPORT PÚBLIC

Per venir a Lliçà d’Amunt, l’Ajuntament 
recomana utilitzar el transport públic: des 
de Barcelona i Granollers, amb les línies 
nocturnes d’autobús N71. 

SI VENIU PER CARRETERA

Per als que veniu a Lliçà d’Amunt des de 
Barcelona, per l’autovia C-17, l’Ajuntament 
recomana agafar la sortida de Lliçà de Vall 
per accedir a la vila per la part sud. També 
podeu fer-ho per la sortida habitual de 
Granollers-Lliçà d’Amunt.

Per tal d’evitar les possibles cues que es 
formin tant a l’entrada com a la sortida, 

per l’afluència de públic i el trànsit a les 
carreteres, els serveis de seguretat i ordre 
públic desviaran i controlaran el trànsit en 
cas que sigui necessari

ON PODEU APARCAR?

L’Ajuntament recomana aparcar els 
automòbils en zones autoritzades a la 
perifèria del nucli urbà, tenir un respecte 
especial per la senyalització provisional i no 
estacionar a les voreres. També recomana 
no deixar elements a la vista, com bosses 
i altres objectes, a l’interior dels automòbils 
per evitar els furts. 

ACCEDIU-HI A PEU

L’Ajuntament recomana accedir als diferents 
espais a peu des dels aparcaments habilitats 
o des de qualsevol altre punt de la vila. 
Estarà prohibit l’accés als espais de la festa 
en ciclomotor i s’han d’obeir en tot moment 
les recomanacions de les forces i cossos de 
seguretat.

RESPECTEU LES TANQUES DE 
SEGURETAT

Cal respectar les tanques de seguretat que 
estaran ubicades en diversos espais de 
L’Embarraca’t i que s’utilitzaran per garantir 
el pas de les persones i la seva seguretat 
durant els espectacles. 

CONSELLS DE MOBILITAT

Per a més 
informació:
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  L’EDAT MÍNIMA PER COMPRAR ALCOHOL ÉS 18 ANYS. Recorda que el teu 
cos està en creixement i que l’alcohol pot produir danys en la teva formació.

  SI DECIDEIXES BEURE ALCOHOL, FES-HO AMB MODERACIÓ. Recorda que 
el consum abusiu d’alcohol pot provocar riscos i accidents que t’impediran gaudir de la 
festa. Tanmateix és important respectar la decisió de qui no vulgui consumir-ne. 

  SI HAS DE CONDUIR, FES-HO SENSE ALCOHOL AL COS. Evita posar en risc 
la teva vida i la dels altres. Respecta sempre les normes de circulació, els talls de 
trànsit i els vianants que circulin pel municipi. 

  NO EXPERIMENTIS AMB DROGUES IL·LEGALS. Si ho fas, pots tenir problemes 
d’intoxicacions perilloses per a la teva salut i ser sancionat per incomplir les lleis.

  FES ÚS DELS CONTENIDORS, PAPERERES I LAVABOS PÚBLICS. L’atenció i 
el respecte al medi ambient és una tasca de tots nosaltres.

  NO MOLESTIS ELS VEÏNS AMB CRITS I SOROLLS INNECESSARIS. No  
oblidis que pot haver-hi persones que treballen, que pateixin alguna malaltia  
i infants que vulguin dormir quan tu estàs de festa.

  SÍ ÉS SÍ! Només un Sí és un Sí. Un comportament sexista, un assetjament o una 
agressió sexual són formes de violència, res les justifica. Mentre duri la festa pots 
trobar assessorament i ajuda al Punt Lila ubicat a l’Embarraca’t.

  NO OBLIDIS UTILITZAR PRESERVATIU o dur a terme les mesures necessàries 
d’autoprotecció per tenir sexe segur.

  QUAN S’ACABA LA FESTA TOTHOM A CASA. Una vegada l’esdeveniment 
ha finalitzat, abandona el lloc de forma ordenada, seguint les indicacions dels  
serveis de seguretat. No oblidis els teus objectes personals i vigila sempre les te-
ves pertinences per evitar pèrdues i/o sostraccions. 

  EN SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA dirigeix-te als dispositius policials que trobaràs a 
l’Embarraca’t, truca a la Policia Local al 938 607 080 o al telèfon d’emergències 112.

Consells per gaudir d’una Festa Major més  
SEGURA, més CÍVICA i més RESPONSABLE

SI ET PASSES, 
T’HO PERDS!
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Ampliació d’horaris de Bus per la Festa Major
*Per la resta de franja horària es mantindran els horaris habituals de dies 
feiners i dia 6 de setembre festa local A1/A2/A4/A5/A7/A11/A22/A42.
Caps de setmana A3/A21/A40/A71

CENTRE
CAN PADRÓS

CAN XICOTA
RAVAL XICOTA

CENTRE

CENTRE > CAN XICOTA

CENTRE > LA SERRA > PALAUDÀRIES

TRICENTENARI > CAN FARELL

CENTRE
SANT BALDIRI
CA L’ESTEPER

CA L’ARTIGUES
CAN COSTA

PINEDA VALLÈS
MAS BO

CAN LLEDÓ
CAN SALGOT

CA L’ESTEPER
SANT BALDIRI

CENTRE

CENTRE
BIBLIOTECA
LA CRUÏLLA
PINEDA FEU
CAN FARELL
CAN FARELL
PINEDA FEU
LA CRUÏLLA
BIBLIOTECA

CENTRE

A3

A21

A40

22:41 23:41 00:41
22:44 23:44 00:44
22:45 23:45 00:45
22:46 23:46 00:46
22:47 23:47 00:47
22:52 23:52 00:52
22:53 23:53 00:53
22:54 23:54 00:54
22:55 23:55 00:55
22:57 23:57 00:57

01:41 02:41 03:41 04:41 05:41
01:44 02:44 03:44 04:44 05:44
01:45 02:45 03:45 04:45 05:45
01:46 02:46 03:46 04:46 05:46
01:47 02:47 03:47 04:47 05:47
01:52 02:52 03:52 04:52 05:52
01:53 02:53 03:53 04:53 05:53
01:54 02:54 03:54 04:54 05:54
01:55 02:55 03:55 04:55 05:55
01:57 02:57 03:57 04:57 05:57

22:00 23:00 00:00
22:04 23:04 00:04
22:05 23:05 00:05
22:06 23:06 00:06
22:10 23:10 00:10
22:11 23:11 00:11
22:18 23:18 00:18
22:19 23:19 00:19
22:20 23:20 00:20
22:25 23:25 00:25
22:28 23:28 00:28
22:30 23:30 00:30

  
00.00 03.00 
  

  
00.20 03.20 06.20
  

01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00
01:04 02:04 03:04 04:04 05:04 06:04
01:05 02:05 03:05 04:05 05:05 06:05
01:06 02:06 03:06 04:06 05:06 06:06
01:10 02:10 03:10 04:10 05:10 06:10
01:11 02:11 03:11 04:11 05:11 06:11
01:18 02:18 03:18 04:18 05:18 06:18
01:19 02:19 03:19 04:19 05:19 06:19
01:20 02:20 03:20 04:20 05:20 06:20
01:25 02:25 03:25 04:25 05:25 06:25
01:28 02:28 03:28 04:28 05:28 06:28
01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30

Servei de taxi des del barri de Can Salgot (parada Ps. Sant Valerià - Ausiàs March) per apropar als usuaris dels barris 
de Can Rovira Vell / Can Rovira Nou i Can Roure al centre de Lliçà i viceversa

STB Servei Taxi Bus   Can Rovira Vell-Can Rovira Nou-Can Roure > Can Salgot

STB Servei Taxi Bus   Can Salgot > Can Rovira Vell -Can Rovira Nou-Can Roure

Funciona els dies: 
5, 6, 7 i 8 de setembre

Funciona els dies: 
5, 6 i 7  de setembre

22:31 23:31 00:31
22:33 23:33 00:33
22:34 23:34 00:34
22:39 23:39 00:39
22:41 23:41 00:41

01:31 02:31 03:31 04:31 05:31
01:33 02:33 03:33 04:33 05:33
01:34 02:34 03:34 04:34 05:34
01:39 02:39 03:39 04:39 05:39
01:41 02:41 03:41 04:41 05:41

Parades A1

Parada STB (A21)

STB
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Sagalés 902 130 014
Taxi 620 990 790
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Tricentenari

CAN PADRÓS

CAN RIERETA

Z. ESPORTIVA

MOLÍ D’EN FONOLLEDA

CA L'EST

PATINÒDROM

ESCOLA

ROSA ORIOL

SANT 
BALDIRI

Ajuntament A

LLIÇÀ DE VALL

PALAU SOLITÀ
I PLEGAMANS

Parada BUS  TLA Bus exprés línia e7

Informació TLA

A21    La Serra - Palaudàries

A3   Centre - Can Xicota

A40    Tricentenari - Can Farell
Transports públics de la
Generalitat de Catalunya

STB (inici)
Servei Taxi Bus

STB Recorregut Servei Taxi Bus

Parades STB (les mateixes que A1)

Parada provisional Festa Major
línies TLA

PARADA PROVISONAL
FESTA MAJOR

Carrer Dr. Bonet
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Ajuntament A

LLIÇÀ DE VALL

PALAU SOLITÀ
I PLEGAMANS

Parada BUS  TLA Bus exprés línia e7

Informació TLA

A21    La Serra - Palaudàries

A3   Centre - Can Xicota

A40    Tricentenari - Can Farell
Transports públics de la
Generalitat de Catalunya

STB (inici)
Servei Taxi Bus

STB Recorregut Servei Taxi Bus

Parades STB (les mateixes que A1)

Parada provisional Festa Major
línies TLA

PARADA PROVISONAL
FESTA MAJOR

Carrer Dr. Bonet

01:41 02:41 03:41 04:41 05:41
01:44 02:44 03:44 04:44 05:44
01:45 02:45 03:45 04:45 05:45
01:46 02:46 03:46 04:46 05:46
01:47 02:47 03:47 04:47 05:47
01:52 02:52 03:52 04:52 05:52
01:53 02:53 03:53 04:53 05:53
01:54 02:54 03:54 04:54 05:54
01:55 02:55 03:55 04:55 05:55
01:57 02:57 03:57 04:57 05:57

01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00
01:04 02:04 03:04 04:04 05:04 06:04
01:05 02:05 03:05 04:05 05:05 06:05
01:06 02:06 03:06 04:06 05:06 06:06
01:10 02:10 03:10 04:10 05:10 06:10
01:11 02:11 03:11 04:11 05:11 06:11
01:18 02:18 03:18 04:18 05:18 06:18
01:19 02:19 03:19 04:19 05:19 06:19
01:20 02:20 03:20 04:20 05:20 06:20
01:25 02:25 03:25 04:25 05:25 06:25
01:28 02:28 03:28 04:28 05:28 06:28
01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30

01:31 02:31 03:31 04:31 05:31
01:33 02:33 03:33 04:33 05:33
01:34 02:34 03:34 04:34 05:34
01:39 02:39 03:39 04:39 05:39
01:41 02:41 03:41 04:41 05:41

2019 Festa Major 27

#Lliçàdefesta



Aquesta Festa 
Major no et 
perdis cap acte!

Segueix-nos a qualsevol de 
les xarxes socials municipals i 
estigues al dia de la programació 
així com dels canvis de darrera 
hora que es puguin produir.

www.llicamunt.cat

Col·labora:

www.facebook.com/llicamunt

twitter.com/llicamunt

instagram.com/llicamunt

youtube.com/ajllicamunt

disseny: w
w

w
.layout.cat


