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Editorial

Lliçà decideix
Qui són?

Lliçà d'Amunt decideix, és un grup de persones, que 
promouen  fer  una  consulta  popular,  per  a  la 
independència de Catalunya.

Què plantegen?

Ells plantegen a la gent que vagin a votar per saber 
si volen la Independència de Catalunya, o si no la 
volen. 

Quan, qui, i a on?

El  diumenge  dia  25  d'abril,  als  diferents  centres 
cívics  de  Lliçà  d'Amunt.  Concretament  a  l'Ateneu 
l'Aliança, el Centre Cívic de Ca l'Artigues, i també a 
l'altre Centre Cívic de Lliçà d'Amunt, el Centre Cívic 
de Palaudàries.  Podran anar a votar les persones a 
partir de setze anys.

A on més s'ha fet?

A part de Lliçà d'Amunt, anteriorment es va votar a 
altres  poblacions  com  per  exemple  Caldes  de 
Montbui, Ripoll, El Vendrell, ...

Actes

Han programat diferents actes. Entre els quals hi ha 
una  arrossada  Popular  que  és  va  fer  a  la  Plaça 
Catalunya i es va fer el dissabte 10 d'aquest mes.

A  la  arrossada,  hi  van  fer  diferents  activitats.  Els 
Gegants,  van  fer  un ball,  hi  va  haver-hi  diferents 
curses  infantils  de  1.200 metres,  ball  de  Gitanes, 
xocolatada.  I  després  a  l'Ateneu  l'Aliança  van 
retransmetre  en  una  pantalla  Gegant   el  Partit 
Madrid – Barça.  Entre d'altres.  I a més a més va 
venir Miquel Gelabert, un personatge que interpreta 
el paper de Jaume a la sèrie de TV3, Ventdelplà.

Arrosada a la plaça Catalunya

Inici de les Votacions

La primera consulta popular es va fer a Arenys de 
Munt, el 13 de setembre de 2009. La iniciativa va 
ser de l'Ajuntament, però, al veure que no podien 
fer-ho, perquè no eren legals, s'han van encarregar 
les entitats.

A partir de aquí va sorgir a altres poblacions. 

Votacions
A Lliçà d'Amunt va votar poca gent. De les que 
podien votar  (11.246  persones),  a  les  que van 
votar (1.343 persones). Per tant, va votar el 12% 
de la població. 

Població Població 
Votant

Sí % No % Nuls

11246 1343 1169 88 132 11 3
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