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Reportatge

    

EL NOSTRE POBLE: 

LLIÇÀ D'AMUNT
Localització de Lliçà d'Amunt:

Altitud: 145 metres.

Superfície: 21,98  km2

Habitants (2005): 12.439  persones

Per arribar al prendre la carretera BV-1602, al punt 
quilomètric 6,5 hi ha l'Ajuntament.

La població està situada al curs mitjà de la riera 
del Tenes, entre la serra divisòria amb la conca del 
Congost  a  Llevant  i  les  terres  més  seques  i 
costerudes de l'oest que confronten amb Caldes de 
Montbui.   Està  integrada  per  les  dues  antigues 
parroquies  de  Sant  Julià  i  Sant  Esteve  de 
Palaudàries.

Els límits del municipi són: al nord, Santa Eulàlia de 
Ronçana; al sud, Parets del Vallès i Lliçà de Vall; a 
l'est  amb Canovelles  i  Granollers;  i  a  l'oest  amb 
Santa  Eulàlia  de  Ronçana,  Caldes  de  Montbui  i 
Palau de Plegamans i Solità.

Les comunicacions són: radials C-17, transversasls 
BV-1435 i BV-1602 i  interiors CC-1415-b i BV-1432.

INFORMACIÓ  ETIMOLÒGICA  DEL  TOPONIM  DE 
LLIÇÀ D'AMUNT.

El nom del terme aparaeix documentat el 987.  La 
derivació és a partir del nom llatí de LICIUS (referit 
a una persona).  D'aquest va sorgir un gentilici en 
-anus  (en  relació  a  la  seva  pertinença,  ja  que 
aquestes  terres  havien  estat  lliurades  com  a 
recompensa a soldats romans veterans llicenciats).

LICIUS,  LICIANUS,  LICANUS,  donarà  lloc  a 
l'adjectius  LICANUS,  del  qual  deriva  el  nom  de 
Lliçà.

El 1831, es parla de Lliçà Jussa (com a inferiore) i 
Lliçà  Sobirà  (com  a  superiore)  en  textos  dels 
fogatges.   El referent geogràfic del nom era el riu 
Tenes: aigües amunt del Tenes hi ha Lliçà d'Amunt, 
aigües avall del Tenes hi ha Lliçà d'Avall.  Durant 
l'edat  mitjana  duiene  els  adjectius  SUPERIORE  i 
SUBTERIORE.  Així  el topònim autoritzat continua 
essent ara de Munt (tot i que aquesta regularització 
lingüística és encara discutida.  L'Institut d'Estudis 
Catalans,  l'any  1933,  va  acceptar  “d'Amunt” i 
“d'Avall”.


