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Una festa de  
    diferent color



Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Aquest 2020 viurem una Festa Major que no serà Festa Major. Serà diferent, 

perquè les circumstàncies són diferents. Barrejarem el que és virtual amb el 

que és presencial. Volem que sigui un cicle festiu, que s’allargui en el temps, de 

participació ciutadana des de les nostres cases, terrasses i balcons, que ompli de 

color i vida el nostre municipi. Intentarem demostrar que Lliçà d’Amunt pot viure 

una festa diferent i que només fa falta voler gaudir-ne amb amics i família.

La nostra Festa Major és la festa de les festes del municipi. Una Festa que porta 

dècades celebrant-se de forma ininterrompuda i que s’ha anat adaptant al pas del 

temps. Tant ara com abans, la Festa es manifesta com un símbol d’optimisme, 

d’enfortiment personal i col·lectiu per celebrar la feina feta, però també per 

mostrar l’esperança i l’optimisme pel futur.

Sense ser Festa Major, estem de festa: per viure-la, des de la solidaritat, perquè 

forma part del nostre ésser col·lectiu; per gaudir-ne, perquè és una oportunitat 

única al llarg de l’any per sortir i compatir estones i activitats amb els nostres 

veïns; per sentir-la, perquè només així la farem nostra, participant activament 

del programa que teniu a les mans i del que us arribarà durant el temps que duri 

aquest cicle festiu.

Ara més que mai, colpejats comunitàriament per aquesta pandèmia despietada, 

podem començar a albirar tots plegats una llum en el futur. S’ha d’aprendre 

d’aquesta trista experiència i reforçar el nostre múscul col·lectiu, comprovar que 

units se superen millor les contingències. Per això, malgrat el dolor que sentim 

pels que ens han deixat, hem de saber convertir aquest nou cicle festiu en un 

nou al·licient per ser més forts, més solidaris i més compromesos amb el nostre 

poble de Lliçà d’Amunt.
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Com tots sabeu, la situació actual no ens permet dur a terme la Festa Major que 
Lliçà d’Amunt es mereix i des de la Regidoria de Cultura ha estat tot un repte 
presentar un cicle d’activitats que aniran molt més enllà dels dies de Festa Major 
i que esperem que satisfacin la ciutadania. 

El cromatisme determina molt sovint les harmonies de color que es fan servir 
en una obra artística. D’aquesta idea neix Cromàtica, com el conjunt d’actes i 
activitats cadascun dels quals representarà una tonalitat que formarà una sola 
obra d’art.

I és que podrem gaudir de Cromàtica fins ben entrada la tardor, amb un calendari 
cultural estable en què començarem per activitats en format en línia i avançarem 
cap a activitats més presencials, incloent concerts i espectacles de gran format, 
sempre atents a les normatives vigents en matèria sanitària i de seguretat. 

Com deia al principi, el cromatisme és harmonia de colors, però també són 
atributs de matisos, propietats de colors, valors, etc., com ho som els ciutadans i 
ciutadanes del nostre municipi, que cadascú amb la seva tonalitat i particularitat 
formem una amalgama de colors com una societat cohesionada. 

Hem viscut moments durs, i en matèria cultural encara es viuen amb molta 
incertesa, però, tanmateix, ha arribat el moment de poder gaudir del que ens 
identifica i ens omple com a societat. Gaudir amb els nostres veïns i veïnes, 
trobar-nos i retrobar-nos, encara que l’abraçada que tots i totes estem desitjant 
sigui imaginària. Tornem a sortir als carrers, encara que enguany sigui diferent, 
amb el mateix esperit que se’ns encomana cada any quan arriben aquestes dates, 
i celebrem que estem orgullosos del que som i d’on vivim.

Aquest any, no podrem  gaudir dels concerts a L’Embarraca’t, no degustarem les 
cassoles del Sopar de les Àvies, no veurem el foc dels Diables ni les voltes dels 
Gegants, no veurem ballar les Gitanes ni tampoc els colors de les samarretes 
de la Juguesca, però gaudirem d’allò que mai res ni ningú ens podrà prendre: la 
il·lusió i les ganes de compartir els nostres moments amb la nostra gent.

Aquest any no en diguis Festa Major..., digue’n Cromàtica.



A conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, els actes presencials d’aquest programa 
estaran subjectes a les mesures de contingència que la normativa vigent  hagi decretat. 

En aquest sentit, en tots els actes del Cromàtica, la mascareta serà obligatòria.

Caldrà respectar la distancia de seguretat de 2 metres.

Els actes tindran un aforament limitat.

Per a poder participar a la majoria d’actes caldrà realitzar una inscripció prèvia a través 
del web llam.cat/cromatica.

L’organització es reserva el dret d’anul·lar o alterar la programació en funció de l’actualitat 
informativa en referencia a la pandèmia i per qüestions tècniques i/o metereològiques.

Caldrà seguir en tot moment les recomanacions de l’organització, de Protecció Civil i de 
la Policia Local. 

Recomanem seguir l’actualitat del desenvolupament dels actes a través de qualsevol de 
les xarxes socials de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt o del web llam.cat/cromatica.

Mesures de 
Seguretat
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llam.cat/cromatica

Normativa 

•  Prohibida l’entrada a persones a peu, amb 
moto o amb vehicles més alts de 1,80m.

•  A l’entrada del recinte els facilitarem 
el número d’emissora que hauran de 
sintonitzar per escoltar l’espectacle.

•  Els vehicles descapotables hauran de portar 
la capota totalment tancada dins el recinte. 

•  No es permet sortir del vehicle excepte en 
cas d’emergència o per anar al WC previ 
avís a un membre de la organització.

•  Tots els ocupants del cotxe hauran de dur 
mascareta si han de sortir del vehicle.

•  S’obrirà l’accés a l’aparcament 90 minuts 
abans de l’espectacle.

•  No es podrà sortir del recinte fins que no 
hagi finalitzat l’espectacle.

•  No es permet fumar ni a l’interior 
ni a l’exterior del vehicle durant el 
desenvolupament de l’espectacle.

•  La circulació dins de l’esplanada està 
limitada a 10 km/hora.

•  El cotxe s’ha d’aparcar en el lloc que 
indiqui la organització. No pot ser triat 
per l’usuari.

•  S’haurà d’ocupar un únic lloc 
d’aparcament.

•  En aparcar cal posar el fre de ma al 
màxim i apagar els llums i el motor.

•  No es pot posar música a la ràdio del 
vehicle que pugui molestar als altres 
assistents.

•  Queda totalment prohibit tocar el 
clàxon ni fer cap mena de soroll dins 
del recinte.

•  Les finestres del cotxe han d’estar 
aixecades fins tapar els ulls dels 
ocupants.

•  Si es baixen les finestres o se surt del 
cotxe caldrà fer-ho amb la mascareta 
posada.

•  Les deixalles es podran llençar als 
contenidors de la sortida sense sortir 
del cotxe.

•  Cal atendre les instruccions que doni la 
organització i els cossos de seguretat.

•  El simple fet d’adquirir la present 
entrada i accedir al recinte comporta 
l’acceptació total de la present 
normativa i l’assumpció de les 
responsabilitats que se’n puguin 
derivar en cas d’incompliment.

•  Quan finalitzi la pel.lícula i l’espectacle, 
l’espai serà buidat completament, no 
es permet quedar-s’hi estacionat.

i autocomedyautocine
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Divendres 4 de setembre
17.00 h  Canal YouTube de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
 (www.youtube.com/ajllicamunt)

DOCUMENTAL 24 HORES INTERNACIONALS DE RESISTÈNCIA EN 
CICLOMOTORS DE LA VALL DEL TENES
En commemoració de la 40a edició de les 24 hores internacionals en ciclomotors 
de la Vall del Tenes, l’entitat va produir un documental que recull un pessic de 
la història de l’emblemàtica cursa lliçanenca. Al finalitzar el documental, el 
president de l’entitat, en Francesc Padró, i l’alcalde de Lliçà d’Amunt, Ignasi 
Simón, faran un parlament.

Dissabte 5 de setembre
20.00 h  Canal YouTube Ajuntament de Lliçà d’Amunt 

(www.youtube.com/ajllicamunt)
TRIVIAL TRAGAPOLS DE 24 HORES
Si creus que ho saps tot sobre la història de les 24 Hores de resistència en 
ciclomotors de la Vall del Tenes, aquest és el teu joc. Participa, guanya i demostra 
que ets un autèntic fan de la cursa més mítica de Lliçà d’Amunt. Cal inscripció 
prèvia a partir del 2 de setembre a través del web municipal llam.cat/cromatica.

Programa
Setembre
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Del dimecres 9 al diumenge 13  
Des dels diferents espais de restauració adherits, 

RESTAURA LA FESTA
Ser a prop és un regal! Durant aquesta setmana, vine als bars i restaurants
del municipi. Fes que el petit comerç es faci gran. Queda amb els teus amics
i familiars per sopar o fer un beure als establiments de restauració del nostre
municipi. Quedar-te a Lliçà té premi, ja que per cada consumició mínima de 10 € 
et posaran un segell a la targeta, que l’hauràs de demanar a l’establiment. Un 
cop hagis emplenat la targeta, porta-la a l’urna que trobaràs a l’Ajuntament, als 
centres cívics de Ca l’Artigues i de Palaudàries, i a la Biblioteca Ca l’Oliveres 
entre els dies 14 i 18 setembre. El dia 25 de setembre tindrà lloc el sorteig del 
premi. Consulta les bases del concurs a llam.cat/cromàtica.

   
Biblioteca Ca l’Oliveres

SEGUIR-NOS A INSTAGRAM TÉ PREMI!
Segueix-nos al perfil @bibcaoliveres, posa “m’agrada” a la publicació del 
concurs, i menciona a dues persones als comentaris de la publicació,  i tindràs 
la possibilitat de guanyar 3 vals regal de 20 euros cadascun,  a bescanviar a Can 
Joans, Can Quimet Gall i La Kosturica i un lot de cerveses artesanes ART per 
valor de 20 euros.

SORTEIG DE DOS LOTS DE LLIBRES
Fins al 30 de setembre venir a la biblioteca té premi, ja què per cada préstec 
realitzat, entraràs en el sorteig de dos lots de llibres (novel·la, novel·la juvenil, 
contes infantils etc.).

llam.cat/cromatica

2020
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Aparcament de terra de l’Institut Lliçà
CIRC AQUÀTIC, DE TAYRON ZAVATTA
El pallasso Jaume Clos i la seva companyia et conviden a gairebé dues hores 
d’acrobàcies i equilibrisme, d’humor, de cançons i de l’animació de personatges 
com Bob Esponja, Pepa Pig, Mickie, els Minions, Elsa de Frozen i fins i tot algun 
personatge de Star Wars. El Circ Aquàtic ha previst quatre dies de doble funció, 
a les 18 h i a les 21 h. El preu de les entrades varia en funció de la sessió, a 
excepció de dimecres dia 9 que fan un preu especial d’estrena de 7 €.

Dilluns 7 de setembre
18.00 h Era de la Biblioteca Ca l’Oliveres

INFANTIL: 10 ANYS DE BIBLIOTECA, LA MASIA DE LES PARAULES
Vine a celebrar el desè aniversari de la Biblioteca tot escoltant el conte La masia 
de les paraules. A càrrec de Joana Moreno i Núria Ramon. Aforament limitat. 
Inscripció prèvia a partir del 2 de setembre a través del web llam.cat/cromatica. 

Dimarts 8 de setembre
18.00 h Era de la Biblioteca Ca l’Oliveres

 TROBADA AMB L’ESCRIPTORA JENN DÍAZ
Ens parlarà de Mare i filla, la seva primera novel·la en llengua catalana. Moderat 
per Lola Tresserras, dinamitzadora del club de lectura. Aforament limitat. 
Inscripció prèvia a partir del 2 de setembre a través del web llam.cat/cromatica. 
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Dimecres 9 de setembre
19.00 h   Canal YouTube de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
 (www.youtube.com/ajllicamunt)

CROMÀTICA, UN MÓN DE COLORS
Connecta’t des de casa i podràs gaudir del missatge especial que han preparat 
les entitats i associacions que, d’una manera o altra, participen durant la Festa 
Major del nostre municipi, perquè si aquest any no podem celebrar la Festa 
Major, celebrem Cromàtica.

20.00 h Biblioteca Ca l’Oliveres
 MICROTEATRE DIÀLEGS DE BIBLIOTECA
Et convidem a diferents peces de microteatre que tenen lloc entre llibres, on 
podrem observar diferents situacions que es donen en una biblioteca, d’allò 
més divertides. A càrrec de TILL-TALL Grup de Teatre. Aforament limitat. 
Inscripció prèvia a partir del 2 de setembre a través del web llam.cat/cromatica.

llam.cat/cromatica
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Dijous 10 de setembre
10.00h Església de Sant Julià

 MISSA EN HONOR A LES VÍCTIMES DE LA COVID-19
Missa en record de les víctimes de la Covid-19 i per agrair la tasca dels 
professionals que han treballat cada dia per fer front a la pandèmia. Aforament 
limitat a la normativa vigent. 

 
11.00 h  Canal YouTube de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt  

(www.youtube.com/ajllicamunt) 
 ESPORT I FAMÍLIA

  No t’aturis! Connectat i fes esport amb els monitors de la Regidoria d’Esport. 
Sessió pensada per a infants. Connecteu-vos i animeu-vos a passar una bona 
estona en família.

22.00 h Esplanada de l’avinguda dels Països Catalans
 AUTOCINE: SI YO FUERA RICO
Neteja el vidre frontal del teu vehicle, prepara les crispetes i una beguda ben 
fresca, sintonitza l’emissora de ràdio que et facilitarem quan arribis i gaudeix 
d’una experiència cinematogràfica sense córrer cap risc. Per participar-hi, 
caldrà comprar una entrada com a dipòsit que us serà retornat a la mateixa 
targeta, un cop verificada la vostra assistència. En cas de no venir, no es 
retornaran els diners. L’aforament és limitat a la capacitat de l’aparcament.
Trobareu les entrades així com la resta d’informació al web llam.cat/cromatica.
Col·labora Ripotrans.
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Divendres 11 de setembre
11.00 h  Canal YouTube de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt  

(www.youtube.com/ajllicamunt) 
 ESPORT I FAMÍLIA
  No t’aturis! Connectat i fes esport amb els monitors de la Regidoria d’Esport. 
Sessió pensada per a gent gran. Connecteu-vos i animeu-vos a passar una bona 
estona en família.

13.00 h  Canal YouTube de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt  
(www.youtube.com/ajllicamunt)
 ACTES OFICIALS DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Enguany es podran seguir des de casa els actes oficials de la Diada Nacional de 
Catalunya de Lliçà d’Amunt, amb la lectura del manifest i la hissada de la senyera. 
Tot seguit, ofrena floral dels grups polítics i representants d’entitats del municipi.  

22.00 h Esplanada de l’avinguda dels Països Catalans
 AUTOCOMEDY: TXABI FRANQUESA + SARA ESCUDERO
Vine a gaudir d’una nit d’humor en viu i en directe sense sortir del cotxe. A càrrec 
dels monologuistes Txabi Franquesa i Sara Escudero, et garantim un fart de riure 
amb la comoditat, seguretat i intimitat que et proporciona el teu propi vehicle. 
L’aforament és limitat a la capacitat de l’aparcament. Per participar-hi, caldrà 
comprar una entrada com a dipòsit que us serà retornat a la mateixa targeta, 
un cop verificada la vostra assistència. En cas de no venir, no es retornaran els 
diners. L’aforament és limitat a la capacitat de l’aparcament. Venda d’entrades 
així com la resta d’informació al web llam.cat/cromatica. 

llam.cat/cromatica
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Dissabte 12 de setembre
11.00 h Canal YouTube de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt  
 (www.youtube.com/ajllicamunt) 

 ESPORT I FAMÍLIA
No t’aturis! Connecta’t i fes esport amb els monitors de la Regidoria d’Esports. 
Sessió enfocada per a joves. Connecteu-vos i animeu-vos a passar una bona 
estona en família.  

17.00 h Canal YouTube de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt  
 (www.youtube.com/ajllicamunt)    

 TRIVIAL TASTAPOBLE INFANTIL
Torna el millor i més divertit joc local sobre coneixement. Si creus que ho saps 
tot, no t’ho perdis i juga al Tastapoble infantil. El joc va dirigit a menors fins a 12 
anys. Els premis es donaran a conèixer durant el joc, però no deixaran a ningú 
indiferent. Cal inscripció prèvia a partir del 2 de setembre a través del web 
municipal llam.cat/cromatica. 

23.00 h  Canal YouTube de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt  
(www.youtube.com/ajllicamunt) 
FES-TE LA FESTA AMB EL DJ P&P SOUND
Queda amb els teus amics o familiars a casa i fes la teva festa. Nosaltres et 
posem la música! Connecta’t al canal de YouTube del Ajuntament, i gaudeix de 
dues hores de música en directe amb una sessió del discjòquei lliçanenc P&P 
Sound. A més, podràs demanar cançons, enviar dedicatòries, felicitar algú o 
demanar “m’agrades” a la teva fotografia en el xat interactiu del web, ja que si 
utilitzes l’etiqueta #Lliçàdefesta a Instagram, penges una fotografia amb qui 
facis la festa i aconsegueixes ser el que tingui més “m’agrada”, podràs guanyar 
un premi. Consulta les bases del concurs al web municipal llam.cat/cromatica.
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Diumenge 13 de setembre
11.00 h  Canal YouTube de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt  

(www.youtube.com/ajllicamunt) 
 ESPORT I FAMÍLIA
 No t’aturis! Connectat i fes esport amb els monitors de la Regidoria d’Esports. 
Sessió per a adults. Connecteu-vos i animeu-vos a passar una bona estona en 
família. 

12.00 h  Canal YouTube de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt  
(www.youtube.com/ajllicamunt)
TRIVIAL TASTAPOBLE DE LLIÇÀ D’AMUNT
Ho estaves esperant. Torna el joc que durant setmanes ens va amenitzar el 
confinament i ho fa de manera gegant. Participa en el Tastapoble més gran 
i difícil de totes les edicions. Els premis es donaran a conèixer durant el joc. 
Prepara el vermut amb la família o els amics, penja les fotos amb l’etiqueta 
#Cromàtica a Instagram i el que aconsegueixi més “m’agrada” podrà guanyar 
un premi. Cal inscripció prèvia a partir del 2 de setembre a través del web 
municipal llam.cat/cromatica.

18.00 h  Canal YouTube de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt  
(www.youtube.com/ajllicamunt)
 DOCUMENTAL JUNTS SOM GEGANTS 

  Entre els mesos de març i maig, unes 150 persones van demanar fer voluntariat 
per ajudar durant la crisi de la Covid-19. Ara, podrem gaudir d’un reportatge 
que recull les experiències i vivències d’aquests voluntaris i voluntàries.

Diumenge 20 de setembre
10.00 h Des de la Plaça de l’Església 

 CONEIX LLIÇÀ D’AMUNT; PASSAT I PRESENT
En el marc de les Jornades Europees del Patrimoni, i de la mà del Grup l’Abans 
gaudirem d’una passejada pels indrets i racons del nostre municipi a la vegada 
que aprenem la història de Lliçà d’Amunt. Cal inscripció prèvia a partir del 2 de 
setembre a través del web municipal llam.cat/cromatica.

llam.cat/cromatica
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Concurs 
d’Instagram 

Del 9 al 13 de setembre, ambdós inclosos, mostra’ns com vius
el cicle Cromàtica a través de les imatges. Per participar cal 
disposar de l’aplicació Instagram on has de penjar les fotografies 
dels actes festius amb l’etiqueta #Cromàtica. Hi ha premis per 
les fotografies més votades. Tota la informació sobre el concurs 
i les bases de participació les pots trobar al web municipal  
llam.cat/cromatica.
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Concurs 
d’Instagram 

2020 llam.cat/cromatica
Més informació i inscripcions:

Semifinal:  Dissabte 24 octubre

Gran Final: Dissabte 14 novembre
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A l’Ateneu l’Aliança:



disseny: w
w

w
.layout.cat

llicamunt.cat

Col·labora:

www.facebook.com/llicamunt

twitter.com/llicamunt

instagram.com/llicamunt

youtube.com/ajllicamunt


