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notícies de l’Ajuntament

La Comissió del Lliçanenc de 
l’Any 2018, formada pel Lliça-
nenc de l’Any de la darrera edi-
ció i cinc representants més de 
diferents àmbits del municipi i 
de l’Ajuntament,  va desvetllar, 
el divendres 20 d’abril, a les 
19h, a la Biblioteca Ca l’Olive-
res, en un acte públic, el nom 
del Lliçanenc de l’Any 2018, a 
partir del resultat de les vota-

cions populars dutes a terme 
durant el mes de març entre 
tres candidats proposats per 
la Comissió: Ateneu l’Aliança, 
Colla de Gegants i Grup 24 
Hores, considerant que per la 
seva trajectòria honoren la po-
blació. 
L’Ateneu l’Aliança va ser l’en-
titat local guanyadora de la 
votació popular per escollir el 
Lliçanenc de l’Any 2018. 
L’Ajuntament li va fer lliurament 
d’una distinció acreditativa i, 
com les edicions anteriors, la 
persona o entitat guardonada 
amb aquest reconeixement 
honorífic serà l’encarregada 
de dur a terme el Pregó de la 
Festa Major i ocuparà un lloc 
preferent en diferents actes or-
ganitzats pel Consistori local 

durant l’any en curs.
En la primera edició del 2016, 
es va distingir l’entitat local 
Càritas Parroquial i en la se-
gona edició del 2017 es va 
distingir la lliçanenca Maria 
Soley. 

L’Ateneu l’Aliança, Lliçanenc 
de l’Any 2018
L’entitat local Ateneu l’Aliança va rebre una 
distinció acreditativa i serà l’encarregada 
de dur a terme el Pregó de la Festa Major i 
ocuparà un lloc preferent en diferents actes 
organitzats pel Consistori local durant l’any 
en curs. 

Guanyadors del VI 
Concurs de punts de llibre

Embarraca’t de Festa 
Major
La regidoria de Cultura ja tre-
balla en el disseny de la pro-
pera Festa Major, que tindrà 
lloc entre els dies 6 i 11 de 
setembre. 
Una de les activitats amb més 
rellevància i que ja s’ha conso-
lidat com un espai de referèn-
cia de la nostra festa, gràcies 
al seu entorn privilegiat, com a 
punt de trobada d’amics i fa-
miliars, com a espai de la festa 
més jove i, sobretot, gràcies a 
les entitats que any rere any 
garanteixen el seu funciona-
ment amb el seu esforç i dedi-
cació, és l’espai Embarraca’t.

Les entitats registrades al Re-
gistre Municipal d’Entitats que 
vulguin gestionar una de les 
barraques de l’Embarraca’t  
2018 poden formalitzar la ins-
cripció fins al divendres 18 de 
maig a l’OAC de l’Ajuntament. 
Recordem que l’espai està li-
mitat a 10 barraques. 
Per a més informació:  regido-
ria de Cultura (938415225) o 
bé al correu electrònic cultu-
ra@llicamunt.cat.
Trobareu la normativa, les 
condicions de participació i el 
full d’inscripció al web muni-
cipal. 

Lliçanenc de l’Any 2018

Ateneu l’Aliança

L’Ateneu l’Aliança és un equipament cultural de titularitat privada, que ofereix els 
seus espais tant a socis com a no socis, a entitats i administracions. Amb una 
superfície de més de 3.000 m2, inclou sala de teatre polivalent, zona esportiva 
i bar-restaurant. Fundada al 1925, gairebé cent anys després, l’Aliança continua 
activa. És una entitat que té per finalitats la promoció d’activitats culturals, físico-
esportives i socials a Lliçà d’Amunt. Es nodreix de totes aquelles persones que hi 
interactuen. L’Aliança compta amb grups autònoms de socis i altres voluntaris no 
afiliats que desenvolupen activitats concretes, organitzats en comissions o grups 
de treball (Juguesca, Comissió de Concerts, Biergarten, Espectacles infantils, 
Mercat de la Puça…) i seccions (Tennis Taula, Coral l’Aliança, Ateneu Gastronòmic). 

Els guanyadors del VI Concurs 
de punts de llibre organitzat 
per la regidoria de Cultura 
amb motiu de la festivitat de 
Sant Jordi han estat:
- Categoria de 5 a 8 anys: Maia 
Parés Mateo (7 anys)
- Categoria de 9 a 12 anys: 
Sofia Ferrer Torres (10 anys)
Enguany, s’han suprimit les 
categories juvenils i només hi 
ha les infantils. 
Els premis han consistit en 
entrades per a diferents parcs 
d’atraccions, en funció de la 
categoria.
Els dibuixos guanyadors es-
devenen punts de llibre que es 
donen en el servei de préstec 

de la Biblioteca Ca l’Oliveres. 
A més, amb tots els punts de 
llibre presentats a aquesta 
edició del concurs s’ha mun-
tat una exposició que es pot 
veure fins al 5 de maig a la Bi-
blioteca Ca l’Oliveres. 


