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Reportatges

   Lliçà d'Amunt una població 
activa

Tot i que Lliçà és un poble petit i dispers que no té 
un  gran  nucli  urbà  en  el  qual  s'hi  puguin  fer 
activitats,  ni  un  gran  centre  comercial  com 
Granollers,  o altres ciutats properes, per poder-hi 
comprar i passar una bona estona en centres locals 
d'oci:  com  cinemes,  discoteques,  restaurants, 
botigues...

En  alguns punts  concrets  del  poble  s'ofereixen 
activitats  programades per l'ajuntament i dirigides 
per diferents associacions que tenen la finalitat de 
fer-nos passar una bona estona sense no haver de 
desplaçar-nos a altres llocs.

Ara us anomenem alguns exemples:Equipaments 
cívics i socials

-  Centre Cívic La Serra: Equipament sociocultural 
de  dues  plantes:  la  primera  destinada  a  bar  i 
activitats socials i la planta baixa per a activitats 
(Com xerrades,  tallers  i  cursos  diversos,  jocs  de 
taula  i  balls  de  nit). 
-  Centre  Cívic  Palaudàries:  Equipament 
sociocultural  de  dues  plantes:  la  planta  baixa 
destinada  a  activitats  de  relació  social,  cursos, 
tallers i altres activitats. A la primera planta hi ha 
dos  despatxos  per  a  les  associacions  i  una  sala 
polivalent  per  a  reunions,  xerrades  i  altres 
activitats. 
- Local Social Can Farell:  Equipament social, amb 
espais per a activitats diverses: xerrades, tallers i 
cursos. Espais per a seu i gestió de l’Associació de 
Veïns de Can Farell. Espais exteriors amb pistes de 
petanca,  parc  infantil  i  pista  esportiva  en 
cimentada.                                                          - 
Local  Social  Can  Costa:Equipament  social,  amb 
espais per a activitats diverses: xerrades, tallers i 
cursos. Espais per a seu i gestió de l’Associació de 
Veïns  de  Can  Costa.  Espais  exteriors  amb  parc 
infantil. 
-  Local  Social  Mas  Bo  -  Can  Lledó: Equipament 
social,  amb  espais  per  a  activitats  diverses: 
xerrades, tallers i cursos. Espais per a seu i gestió 
de l’Associació  de  Veïns  de Mas  Bo  i  Can  Lledó. 
Espais exteriors amb pistes de petanca, pistes en 
cimentades per a la pràctica de futbol, bàsquet i 
altres  activitats  esportives. 
- Local Social Can Xicota: Equipament social, amb 

espais per a activitats diverses : xerrades, tallers i 
cursos. Espais per a la seu i gestió de l’Associació 
de Veïns de Can Xicota. Espais exteriors amb pistes 
de  petanca,  pista  en  cimentada  i  parc  infantil. 
- Casal d'Avis:  El Casal d’Avis de Lliçà d’Amunt és 
un equipament municipal cívic dedicat al col·lectiu 
específic de la gent gran del municipi, que té per 
objecte  la  promoció  de  la  participació  com  a 
membres actius de la societat civil. - Els Galliners: 
L’Espai Jove és un espai de dinamització dels joves 
de Lliçà d’Amunt. A la planta baixa hi ha dues sales 
d’uns  50  metres  quadrats,  on  s’ubica  el  Punt 
d’Informació Juvenil i l’espai de trobada. A més hi 
ha un vestíbul on s’augmenten els espais de relació 
i  dinamització.  Al  primer  pis  s’hi  troba  la  Sala 
Polivalent,  d’uns  90  metres  quadrats  i  l’Aula 
Artística. 

Una  activitat  que  aglutina  el  nucli  dispers  del 
nostre poble és la Festa Major  va començar el dia 
2 de setembre a Lliçà d'Amunt com cada any . El 
cap de setmana del 2 – 3 es van fer les 24 hores que 
consistia  en  córrer  en  un  circuit  fet  per 
l'ajuntament.  La  competició  consistia  en  fer  les 
màximes  voltes  possibles  en  24  hores.  La 
competició era per equips. Del dia 4 al 8, es van 
realitzar  activitats  com  jocs  de  piscina,  la 
juguesca,  pel·lícules  a  l'aire  lliure,  activitats 
infantils... del 8 al 11 és va obrir al públic la fira al 
costat del riu Tenes com cada any.  En la fira hi 
havia  atraccions  com  els  braus,  la  Tagada,  el 
saltamartí, matalassos, auto de xocs, etc. També 
durant aquests dies  es van fer  altres  activitats  a 
l'altra vanda del riu Tenes, al Pinar de la riera com 
Espai Barraques. On estava situat el antic institut a 
Parc de Can Godanya, es van fer concerts a l'aire 
lliure. Fer finalitzar les festes d'aquest any, l'últim 
dia es van fer els focs artificials i així van finalitzar 
les festes del 2006 a Lliçà.

         El galliner
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