
 

1.  Quan es van crear el grup? 
-L'any 2005, un petit grup de veïns vàrem fer una exposició fotogràfica
de la primera  escola Pública del poble i dels seus alumnes, era una
escola unitària amb una aula per nens i l’altra per les nenes., dels 6 als
14 anys-
Aquest mateix  any  el  grup  va  proposar el nom  de  Dª Rosa
Oriol  Anguera per l’Escola del barri de Ca l’Artigues.
 Dª Rosa va ser Mestra de Lliçà durant  20 anys i es va guanyar la
confiança i l’estimació de tothom, (1944 al 1964) per la seva manera
d’ensenyar, innovadora, amb el diàleg, la tolerància i la comprensió,
mai amb el càstig com era normal aquells anys. 
El millor reconeixement a la seva feina era donar el seu nom a una de
les escoles del Poble.
El 2007 el grup es constitueix com entitat cultural amb el nom
d'Associació Cultural Grup l’Abans de Lliçà d’Amunt.

2. Per què van decidir crear-lo?
Des dels anys 60- 70, el nostre poble amb molt pocs anys va passar
d’uns 1200 h. a més de 10.000 h., ara en tenim més de 15.000, era doncs
necessari fer activitats i llibres per tal que el patrimoni natural, urbà i
cultural pogués ser conegut per tots els que hi vivim. A la nostra
manera volíem col·laborar a fer poble. 

3-Com vau triar el nom?
 L’any 2007 el Grup va col·laborar en l’edició del llibre
L’Abans Lliçà d’Amunt Recull Gràfic 1898 – 1975 dirigit per l’historiador
Albert Benzekry Arimón. Amb les fotografies recull l’abans del nostre
poble des de l’any 1898 fins al 1975.
Al pensar en el nom de la nova entitat, per unanimitat, es va triar el
del llibre, l’ABANS-
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4-Quantes persones en formen part?
Unes 12 persones formem el grup habitual i treballem
junts amb els col·laboradors de cada llibre i també amb
els simpatitzants que participen en les activitats que
anem fent al llarg del curs.

5-Teniu un local per reunir-vos?
Des de fa anys ens reunim en un local a l’espai «els
Galliners»
També som molt ben acollits a la Biblioteca, on ens
deixen un espai per les nostres reunions.

6- En quins mitjans es publica la revista?
En paper, perquè com a llibre, la informació que volem
transmetre, quedi per les futures generacions.

7- Quants números han publicat ja?
El primer llibre va ser el 2007, l’Abans Lliçà d’Amunt
Recull Gràfic 1898 –1975 d’Albert Benzekry.
El 2010 col·labora en l’edició del llibre Recull Onomàstic
de Lliçà d’Amunt. Els noms de casa, de lloc i de persona.
D'Enric Garcia Pey. El 2014 en col·laboració amb
l’Ajuntament edita el llibre Descobrim Lliçà d’Amunt,
espais naturals, urbans i patrimoni religios.
2016 amb motiu del centenari del Cor Claverià, el Grup
col·labora en la preparació del llibre Cent anys de cant
coral claverià a Lliçà d’Amunt.
Amb el claustre de Mestres de l’Escola S. Baldiri, el Grup
col·labora en la preparació i edició del llibre San Baldiri,
la nostra Escola.
De la col·lecció RETALLS el Grup redacta i edita:
El 2020 Retalls v. I
El 2021 Retalls v. II
El 2022 Retalls v. III
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8- Com trieu els temes que es publicaran?

En planejar la col·lecció Retalls, entre tots vàrem fer una llista
general
de temes que, creiem, era important transmetre als lliçanencs.
Cada any n’anem triant els temes que considerem més adients i
busquem els col·laboradors relacionats amb cada tema.

9- Pel nom del Grup...
Som veïns, no historiadors ni economistes, mirem de recollir el
nostre ABANS de la memòria de la gent i totes les dades
històriques, econòmiques... són contrastades abans d’imprimir el
llibre.
Parlem del poble integrat a la Vall del Tenes. Parlem dels espais
naturals, espais urbans, de la gent, del seu treball, com es
guanyaven la vida, costums, les cases, etc.
Procurem que els temes que són concrets, de persones, Masies,
costums d’abans, ho escriguin els mateixos protagonistes, les
famílies, els més propers.
La gent col·labora amb molt de gust, ja que coincidim en
l’objectiu, anar fent poble.

10 - Hi ha algú que us assessori...
En funció dels temes que tractem a cada llibre, disposem de
persones que ens ho repassen, les dades històriques,
econòmiques, fins i tot la redacció de cada article.
Intentem fer-ho bé.

11- Teniu subvenció de l’Ajuntament...
Des del començament del Grup hi ha un acord amb l’Ajuntament
que subvenciona cada llibre que anem fent.

Grup l’Abans de Lliçà d’Amunt
10 de març 2023
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