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Els barris de Lliçà d'Amunt
Lliçà d'Amunt és un poble del Vallès Oriental que
es troba a Catalunya. Té 14.584   habitants. El  seu
terme  municipal  és  molt  gran  i  està repartit  en
molts barris i urbanitzacions.

En aquest poble hi ha tres sectors: Palaudàries, la 
Serra i el Pla.

Dins d'aquests sectors, hi ha 24 barris:

-Can Rovira -Ca l'Oliveres

-Can Roure -La Sagrera

-Can Lledó -L'Aliança

-Mas Bo -St. Baldiri

-Palaudàries -St.  Joan

-Can Salgot -Molí d'en Fonolleda

-Pinedes del Vallés -Can Xicota

-Ca l'Esteper -Ravals d'en Xicota

-Can Costa -Les Oliveres

-Ca l'Artigues -Can Franquesa

-Can Farell -Can Ribell

-El Pineda Feu -Can Merles

Entre els serveis que s'ofereixen a Lliçà d'Amunt hi
ha:  el  transport   públic  a  tots  els  barris,  la
deixalleria, l'Àrea Bàsica de Salut, la Biblioteca ca
l'Oliveres, centre cívics com Els Galliners, Escola de
Música  de  la  Vall  del  Tenes,  Zones  esportives,
Escola  Bressol  i l'Aliança,  que  és  un  edifici  que
funciona com a teatre i  sala d'activitats culturals
diverses, dels més vells d'aquest poble amb més 75
anys d'antiguitat.  

També té diverses esglésies però la més important
és la de St. Julià, que està al centre del municipi al
barri de la Sagrera. Tot i que no podem oblidar-nos

de Santa Justa, una petita joia romànica.

Hi ha quatre escoles de primària: 

Països Catalans, 

St. Baldiri,  

Miquel Martí i Pol

Rosa Oriol

Hi ha dos Instituts de secundària:

INS de Lliçà

INS Hipàtia d'Alexandria 

Els noms dels carrers  dels barris  fan referència a 
diferents temàtiques, cadascun un tema en 
concret,  com per exemple:

A Can Farell el nom dels carrers  són els  vents: 
carrer Gregal, carrer Tramuntana, ...

A Can Rovira són noms d'arbres: Carrer  d'Avet, 
carrer  l'Alzina...

A la zona de Can Xicota, Les Oliveres i Can 
Franquesa tenen els carrers  amb noms  de 
topònims geogràfics Carrer Aneto, Carrer Canigó,  
etc.

A la zona de la Pineda Feu i El Pinar els carrers són 
noms d'ocells: carrer del Falcó, carrer de l'Oreneta,
...


