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NOTES
L’organització de la Festa Major va a càrrec
de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i de diverses
persones i entitats del municipi.
Tots els actes són gratuïts, excepte el Sopar de
les Àvies i la Roller Disco l’Aliança.
L’organització es reserva el dret d’alterar o
suspendre els actes programats per motius
tècnics, meteorològics o d’organització. En
aquest sentit, trobareu una gota d’aigua al
costat dels actes que es podran portar a terme
en un espai cobert en cas de pluja.
Per a més informació, podeu posar-vos en
contacte amb la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament, trucant al 93 841 52 25, visitant
el web municipal www.llicamunt.cat o bé
mitjançant el correu electrònic a cultura@
llicamunt.cat.

PISCINA MUNICIPAL
La piscina municipal romandrà oberta durant
tota la Festa Major i fins que la climatologia ho
permeti, de les 11 del matí a les 8 del vespre,
amb entrada al preu habitual.
Els dies 1, 2 i 3 de setembre, tot i la celebració
de les 24 hores de resistència en ciclomotors
de la Vall del Tenes, el servei de piscina

22

- Ajuntament de Lliçà d’Amunt

es mantindrà en els horaris habituals. A la
nit, quedarà totalment reservat i restringit
únicament per als pilots de les 24 hores.

L’EMBARRACA’T
L’Embarraca’t estarà obert des del divendres
8 fins el dilluns 11 de setembre, en horari de
19 h a 5 h, excepte el dilluns dia 11 en què
tancarà a les 24 h.
En aquest espai podreu trobar un servei de
restauració que us oferiran 8 entitats del
municipi. A partir de la 1 h de la matinada la
terrassa quedarà recollida i l’espai esdevindrà
una gran zona de concerts i actuacions a
l’aire lliure.
Per poder fer consumicions a les carpes de
l’Embarraca’t és imprescindible disposar
d’un got reutilitzable. Per aquesta raó, quan
demaneu una consumició haureu de pagar 1€
pel got. Per recuperar l’euro, un cop hagueu
acabat de consumir, haureu de tornar el got a
la mateixa barraca on us l’han servit.

CORREFOC
Qui hi vulgui participar ha de portar roba de
cotó amb mànigues i pantalons llargs, barret
per cobrir el cap, mocador de cotó al coll
i calçat adequat i tancat. A més, no es pot
demanar al veïnat que llanci aigua ni destorbar
les persones del grup i caldrà seguir, en tot
moment, les indicacions dels integrants de la
colla i dels serveis de l’ordre públic.

