
Número 23, abril de 2008 

Opinió

    Lliçà d'Amunt: Un poble 
per a joves? 

Actualment els joves de Lliçà troben una mancança 
d'instal·lacions adequades a les necessitats pròpies 
de la seva edat. Constaten que l'equipament que hi 
ha no s´adequa a les seves necessitats, a la manca 
d'instal·lacions  hi  afegeixen l'  escassetat  de  locals 
d´oci  que  actuïn  com a  punt  de  trobada  juvenil. 
També constaten que l'oferta  d'activitats  culturals, 
educatives i esportives, es centra, majoritàriament, 
al nucli urbà, i això en  dificulta la participació d'una 
part del jovent que viu als barris.

Alguns llocs més habituals per als joves:

Patinòdrom.

El patinòdrom és una pista municipal de patinatge 
gratuïta, actua de punt de trobada de joves que hi 
van per estar amb els amics. Aquesta és la seva 

funció principal, en segon terme queda la funció per 
la qual  ha estat  concebuda: el  patinatge; els més 
petits  la  utilitzen  com a  circuit  per  anar  bicicleta. 
Actualment,  aquest  equipament  està  descurat  i 
mancat  de  manteniment.  A  l'estiu,  els  joves  hi 
acostumen a anar-hi però cada cop menys, ja que al 
final s'hi avorreixen. 

Club de tennis Serra Esport.

És un club on hi ha pistes de tennis, també fa de 
punt de trobada però amb l'incentiu de poder jugar-
hi un partit, així passem el temps però ens divertim i 
practiquem un esport. L'equipament està bé però hi 
faltaria  més  inversió  per  a  millorar-les  i  ampliar 
l'oferta  d'activitats.  En  general,  és  una  instal·lació 
força completa i correcta, es té cura de les pistes de 
tennis,a més hi podem trobar un camp de fútbol, un 
frontó, i unes piscines.

Aquesta  instalal·lació  però  és  privada  i  només  hi 
poden accedir  els  socis.  Pe  tant,  no hi   pot  anar 
tothom qui vol a diferència del Patinòdrom.

Els  joves  de  Lliçà  opinen  que,  en  general,  al 
municipi hi ha poques opcions per a la joventut. 
Lliçà està mancat de llocs d'oci, com per exemple: 
dicoteques,  casals  de joves,  bars,  restaurants,  i 
també d'espais esportius... 

Els joves d'avui volen divertir-se amb els amics i 
amb la família i  necessiten una oferta d'oci que 
contempli aquest fet.

Una constant en els barris es veure joves a les 
portes de les cases, als bancs dels parcs... llocs 
que fan de punt de trobada per la manca d'oferta.


