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Aquest any sí! Després de dos anys de restriccions que han 
afectat molts aspectes de la nostra vida diària, entre ells la 
celebració de la nostra Festa Major, avui podem anunciar amb 
molta il·lusió que la Festa Major ha tornat amb la mateixa força, 

energia i alegria que anys anteriors. Una Festa Major que durarà 11 dies, la més llarga dels 
darrers anys.

Tornarà a desembarcar al Pinar de la Riera L’Embarraca’t, el punt de referència de la Festa 
Major, on les entitats lliçanenques donaran vida a aquest espai gastronòmic i festiu. Hi 
haurà actes infantils i familiars, activitats en diversos barris del poble, gaudirem de concerts 
i de música en directe, ballarem en les cercaviles de cultura popular i, ens endinsarem en 
els carrers del poble. Tot això i més per finalitzar amb el tradicional castell de focs que 
es llençarà des del turó de Can Puig i que podrem gaudir des de la plaça de Catalunya 
envoltats d’amistats, de familiars i coneguts.

Celebrarem també les jornades internacionals del folklore en col·laboració amb ADIFOLK, 
amb l’assistència de grups internacionals vinguts de diferents parts del món per celebrar 
que fa 50 anys, Lliçà d’Amunt va acollir les primeres jornades internacionals. 

També hi haurà activitats noves, com el concert de Vozes, un projecte musical amb un 
rerefons social molt important i al qual us convido a assistir. A més a més, torna la Juguesca, 
més forta que mai, amb les seves activitats i proves boges que ompliran de festa i alegria 
diferents espais del municipi. 

La cultura, és coneixement, és vida, és futur, és condició humana. La condició humana 
és música, és teatre, és art, és riquesa espiritual, és cultura. I aquesta condició humana 
la representen molt bé els i les nostres joves, a qui volem dedicar especialment aquesta 
Festa Major. Perquè s’ho han guanyat de valent en haver patit de forma considerable les 
conseqüències de dos anys de pandèmia global. 

A Lliçà d’Amunt aquest 2022 alimentarem les nostres ànimes amb cultura perquè no 
creiem en els estigmes, perquè les persones necessitem la nostra gent jove i necessitem el 
coneixement i la cultura per alimentar la nostra riquesa espiritual, per albirar un futur millor 
que aquest present que ens toca viure, un futur amb un horitzó en què tota la Humanitat 
es pugui mirar d’igual a igual i ho pugui fer després d’haver satisfet la seva necessitat de 
riquesa espiritual, després de restaurar els pilars de la dignitat humana. Un futur on la salut 
i el coneixement siguin els valors fonamentals de la societat i que aquesta salut i aquest 
coneixement siguin un reflex dels valors, la mirada, l’escalfor, el compromís i la vitalitat de 
la nostra gent jove.

Des d’aquí vull aprofitar per donar les gràcies a tot el voluntariat, persones que treballen 
incansablement, i amb una feina continuada al llarg dels mesos i que, any rere any, amb el 
seu esforç desinteressat, fan possible aquesta Festa Major. Si els veieu pel carrer, agraïu-los 
la feina que fan, que és molta!

Lliçanencs i lliçanenques, gaudiu de la Festa Major, la vostra! 
Ignasi Simón Ortoll

Alcalde

Salutació de l’alcalde
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Dijous 1 de setembre
20.30 h  Biblioteca Ca l’Oliveres

TOC D’INICI DE LA FESTA MAJOR 

20.30 h   PREGÓ DE FESTA MAJOR
 
21 h        FOODTRUCK STREET

22 h        YO SOBREVIVÍ A LA EGB

Vine a celebrar que comença la Festa Major i queda’t a sopar a la 
fresca mentre esperes l’inici del desbaratat espectacle que hem 
programat.  

Ets de la generació de l’EGB? Vine a reviure l’època dels 80 i 90. L’època 
en què els nostres pares ens vestien de manera ridícula per enviar-nos 
a l’escola... Un espectacle ple d’humor i música per desconnectar del 
món actual i connectar amb el bon rotllo.
Patrocinat per Comas Partners

                                                                 Divendres 2 de setembre
19 h  Circuit de Can Montcau 

XLII EDICIÓ DE LES 24 HORES INTERNACIONALS DE 
RESISTÈNCIA EN CICLOMOTORS DE LA  VALL DEL TENES
Entrenaments lliures i activitats lúdiques per a tota la família. Hi haurà concert 
amb servei de barra de 22 h a 1 h. 
Organitzat pel Grup 24 Hores 
Col·labora l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
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Programació 
Festa Major 2022

Acte familiar

Acte sorollós

Juguesca

Acte majors 18 anys

Punt lila

Canvi d’ubicació en 
cas de pluja



                                                        Dissabte 3 de setembre
16 h   Local Club de Billar de Lliçà d’Amunt 
          TRIANGULAR DE FESTA MAJOR A 4 MODALITATS

19 h   Circuit de Can Montcau 
          XLII EDICIÓ DE LES 24 HORES INTERNACIONALS DE       
          RESISTÈNCIA EN CICLOMOTORS DE LA VALL DEL TENES

Torneig de billar entre els pobles de Sant Feliu de Codines i Llinars del Vallès.
Organitzat pel Club de Billar de Lliçà d’Amunt

Matí d’entrenaments oficials cronometrats. Fira de mostres, fira d’atraccions i 
restauració tot el dia. Concerts de 00 h a 5 h. Hi haurà servei de bus llançadora 
des del centre (Horaris: llam.cat/bus24h).
Més informació a www.24hores.cat. 
Organitzat pel Grup 24 Hores
Col·labora l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt

#Lliçàdefesta

Diumenge 4 de setembre
11 h   Pavelló d’Esports Municipal 
          50es JORNADES INTERNACIONALS FOLKLÒRIQUES DE        
          CATALUNYA 

L’Ajuntament, juntament amb Adifolk, han programat una jornada de folklore 
on podrem gaudir de les actuacions dels grup convidats “Tarumbeta Àfrica 
Cultural Group” de Kènia, i de folk “Ensemble Detelini”, de Bulgària, que estaran 
acompanyats de la Colla del Ball de Gitanes i de la Colla de Gegants i Geganters 
de Lliçà d’Amunt. Aforament limitat a la capacitat de l’espai.
Col·labora Ball de Gitanes i la Colla de Gegants i Geganters
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Dilluns 5 de setembre
10 h   Biblioteca Ca l’Oliveres 

PER FESTA MAJOR, VINE A DONAR SANG

18 h       Era de la Biblioteca Ca l’Oliveres 
INFANTIL: XESCO BOIX  

Carrer de l’Aliança
LA JUGUESCA: COMENÇA LA JUGUESCA 2022

19 h   Circuit de Can Montcau
XLII EDICIÓ DE LES 24 HORES INTERNACIONALS DE                        
RESISTÈNCIA EN CICLOMOTORS DE  LA VALL DEL TENES 

Campanya especial per Festa Major. L’horari serà de 10 h a 14 h i de 17 h a 21 h. 
Més informació al web www.donarsang.gencat.cat

Xesco Boix va ser un pioner de l’animació infantil a Catalunya. La companyia ens 
oferirà una sessió plena de contes i cançons que ens recordaran aquest gran 
mestre. A càrrec de Vivim del Cuentu.
Patrocinat per Terra Jardí

Activitats lúdiques per a tota la família durant el matí i la tarda. 
Hi haurà servei de bus llançadora des del centre (Horaris: llam.cat/bus24h).
Organitzat pel Grup 24 Hores
Col·labora l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt

20 h   

21 h  Local Social de Can Costa
LA JUGUESCA: OPERACIÓ OTPYRC: 383873

Convocatòria a totes les colles.
Organitzat per l’Ateneu l’Aliança

Cues de pansa sense mancança ni recança. 
Organitzat per l’Ateneu l’Aliança
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#Lliçàdefesta

                                                                                                                                 Dimarts 6 de setembre
18 h   Era de la Biblioteca Ca l’Oliveres
          INFANTIL: EL SECRET DE LA DETECTIVA KLAUS

20 h   Carrer de l’Aliança
          LA JUGUESCA: LLIÇÀBOMBER 

La Detectiva Klaus és una investigadora curiosa i divertida capaç de resoldre els 
enigmes més difícils! Aquesta vegada però, no aconsegueix resoldre el secret 
que amaguen uns objectes i llibres estranys que han arribat a les seves mans... 
Fent un viatge a través d’alguns dels contes més coneguts pels menuts de casa, 
com la Caputxeta, el Patufet o Hansel i Gretel..., descobrirem el veritable secret 
de la Detectiva Klaus. A càrrec d’Engruna Teatre.
Patrocinat per Jardineria Pedrerol

Tempus Fugit.
Organitzat per l’Ateneu l’Aliança

                                                                                                                                Dimecres 7 de setembre
18 h   Era de la Biblioteca Ca l’Oliveres
          INFANTIL: PROPERS

Ja han arribat! Un parell de personatges molt aplicats estan aquí per netejar-ho 
tot i amb l’ajuda del públic, acabaran seleccionant correctament tots els residus. 
Un espectacle còmic, absurd, participatiu i reflexiu que aborda en clau d’humor 
la importància del treball en equip, del manteniment dels carrers, i la necessitat 
de separar bé els residus. Aquest espectacle forma part de la campanya de 
sensibilització per millorar la recollida selectiva de residus a Lliçà d’Amunt 
“Superacciona’t!”. A càrrec de la companyia Fadunito. 

18 h   Fira d’atraccions
          LA JUGUESCA: ERA UN MIÉRCOLE EN LA TARDE... 

L’altra prova de resistència i motor de la Vall del Tenes.
Organitzat per l’Ateneu l’Aliança
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19 h    Casal de la Gent Gran del centre
INAUGURACIÓ DE LES EXPOSICIONS “RECORDS DE L’ALTELL” 
I “POSTALS”
Records de l’Altell és una exposició que recull 38 anys d’art creatiu, a partir 
del treball i convivència de més de 50 persones, que encara conserven ànims 
per continuar. Postals és una obra fotogràfica del Màrius Gómez, on s’utilitza 
tecnologia de realitat augmentada, per la qual cosa es recomana portar un telèfon 
intel·ligent. Aquestes exposicions seran obertes al públic durant els dies de la 
Festa Major, entre les 11 h i les 13h, i de 18 h a 20 h.
Organitzat per l’Associació de Gent Gran de Lliçà d’Amunt

20:30 h Era de la Biblioteca Ca l’Oliveres
LA PERSISTÈNCIA DE LES PEDRES
Hem crescut en un territori rural on el quotidià era surrealista. On les nostres 
àvies tallaven núvols amb tisores, les puces ens tatuaven constel·lacions a les 
cames, on la festa més grossa era la matança del porc. El temps ballava al ritme 
de les collites, els contes s’explicaven a taula i l’oralitat ens omplia la cullera i 
ens escalfava la panxa. Espectacle per a públic adult. 
A càrrec de Noemí Caballer i mOn mas.
Patrocinat per Moldstock Logística

Dijous 8 de setembre
18 h    Era de la Biblioteca Ca l’Oliveres
           INFANTIL: KAROLI, L’HOME RODA

Un personatge incombustible, el professor Karoli, es desplaça dins d’una sola 
roda amb motor. Combinant enginy amb la presentació d’artefactes amb rodes, 
monocicles alts amb cames, bicis nanes de 10, 20 i 30 centímetres… Karoli 
demostrarà la seva passió per les rodes fent el més difícil i, no cal dir!, sobre 
rodes.
Patrocinat per Obres i Paviments Llovet
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#Lliçàdefesta

20 h    L’Embarraca’t
OBERTURA DE L’EMBARRACA’T
L’espai de referència de la Festa Major, on podreu venir a sopar, gaudir d’espectacles 
i escoltar música. Consulteu el funcionament de l’espai a l’apartat de notes. 

20 h Carrer de l’Aliança
LA JUGUESCA: LA LLEGENDA DE L’ALIEXPRESS

Plaça de Catalunya
XXXV SOPAR DE LES ÀVIES

Plaça de Rafael de Casanova
CORREBARS

L’Embarraca’t
CONCERT NIT JOVE: LA FREAK 

Propera parada: Los Txutxumemos.
Organitzat per l’Ateneu l’Aliança

21 h   

22 h   

Els fogons de les nostres àvies tornen a posar-se a treballar a ple rendiment 
per oferir les millors receptes i donar el tret de sortida a la Festa Major. El preu 
del sopar és de 25 € per persona. Els tiquets es podran adquirir a l’Ajuntament 
els dies 1 i 2 de setembre. Aforament limitat. En cas de pluja es farà al Pavelló 
d’esports Municipal.
Patrocinat per Mango i Bon Preu Esclat 

Torna el Correbars de Festa Major! En aquesta nova edició 2022 serà obligatori 
inscriure’s per poder participar-hi. Les inscripcions seran de 21 h a 22 h a la 
plaça Rafael de Casanova. Recorda que has de dur got, barret i monedes d’1 €! 
Activitat per a majors de 18 anys.
Organitzat per l’Ateneu l’Aliança i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt

23 h   

La Freak és una banda de versions de funk, soul, disco, R&B i rock. La formació 
consta de la guitarra, el teclat, el baix, la bateria i els vents més groovies del Vallès, 
a més de tres veus en perfecta harmonia. El repertori de la banda és una mescla 
ideal d’elegància i ritme, tant per seure a prendre una copa com per aixecar-te 
a ballar, sol/a o acompanyat/da. Un grup de totes les èpoques, pel que fa als 
èxits que interpreten, des dels anys 70 fins avui, com per les persones que el 
componen. I és que la combinació de músics amb una llarga trajectòria sobre 
els escenaris, i de joves amb un talent indiscutible fa de La Freak, la banda més 
“classy” i “fresh” de la zona.
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00:30 h    L’Embarraca’t
CONCERT NIT JOVE: CAPINÀS

      02 h  L’Embarraca’t
NIT JOVE: P&P SOUND DJS

CapiNàs presenta el seu primer disc, “Visceral”, en un xou explosiu i fresc que recull 
estils com la rumba, la timba, la cúmbia o el flamenc, acompanyat de versions de 
cançons mítiques de l’escena festivalera. Prepara’t per la millor nit de la teva vida!

P&P Sound Dj’s presenten una sessió amb una selecció dels èxits del panorama 
mundial de música urbana i electrònica més actual i d’autèntic remember. En 
aquesta ocasió, posaran en escena els seus remixos i mashups més exclusius per 
tancar la primera nit de Festa Major. 

La part gastronòmica anirà a càrrec de la Romina Azurduy i el Miquel Sala, del 
bar El Trencaclosques. El menú consisteix en canelons, pollastre rostit, fruita, pa, 
aigua, vi i cava. El preu per comensal és de 18 €. Per participar-hi cal comprar el 
seient al despatx de l’Associació al Casal de Gent Gran de Lliçà d’Amunt entre els 
dies 29 d’agost i 6 de setembre, ambdós inclosos.
Organitzat per l’Associació de Gent Gran de Lliçà d’Amunt

Divendres 9 de setembre
14 h   L’Embarracat
          DINAR D’AMISTAT

17 h Era de la Biblioteca Ca l’Oliveres 
INFANTIL: TARDA DE JOCS
La Xarranca ens organitzarà una tarda de jocs on podreu trobar un taller d’art de 
bombolles, jocs en grup i un taller de maquillatge. Aquesta activitat finalitzarà a 
les 20 h. 
Patrocinat per Vivace Logística

17.30 h  Pati de l’Institut Lliçà 
PATINATGE ARTÍSTIC
Exhibició de patinatge entre diferents nivells i categories. 
Organitzat pel Club de Patinatge Artístic de Lliçà d’Amunt  
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#Lliçàdefesta

19 h   Plaça de Catalunya
          EL CASAL BALLA A LA PLAÇA

20 h   Avinguda dels Països Catalans amb carrer València
          LA JUGUESCA: CONVOCATÒRIA GRAN CERCAVILA 

20.30 h   Avinguda dels Països Catalans 
               LA JUGUESCA: ARRENCA LA GRAN CERCAVILA

Exhibició del treball que fan al llarg del curs en el Casal els grups de ball en línia, 
ball de saló i ball de sevillanes. 
Organitzat per l’Associació de Gent Gran de Lliçà d’Amunt

Organitzat per l’Ateneu l’Aliança

El recorregut s’iniciarà a l’avinguda Països Catalans, a l’alçada del carrer València 
i continuarà pels carrers Castelló de la Plana, Folch i Torres, l’Aliança, Països 
Catalans i aparcament de la piscina municipal.
Organitzat per l’Ateneu l’Aliança

21.30 h   L’Embarraca’t
DARKANGELS
Vine a gaudir una estona de dues veus melòdiques com les de la “Chlowy” i la 
“LeireScarlett”. Dues artistes joves que canten tant de manera individual com 
conjunta, per poder formar-se com a artistes professionals de cara al seu futur. 
Amb una barreja de pop, balades i alguna sorpresa més, us animareu i emocionareu 
sense cap dubte.  

22.30 h   Plaça de l’Església
               CORREFOC DE LA BASTARDA

Els Diables de la Vall del Tenes fem un 8 de foc. Per aquesta Festa Major, pel moll de 
l’os de la vila, la nostra Bastarda cremarà tots els carrers, amb la colla convidada, 
Diables del Mercadal infernal. Per participar-hi consulta les recomanacions a 
l’apartat de notes d’aquest programa. 
Recorregut: plaça de l’Església, carrers Mossèn Blancafort, Major, Sant Julià, 
Anselm Clavé, l’Aliança i retorn a la plaça de l’Església pel mateix recorregut.
Col·labora Diables de la Vall del Tenes
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23 h   L’Embarraca’t
CONCERT: MOJINOS ESCOZÍOS GIRA 2022

01 h  L’Embarraca’t
CONCERT: SEGURIDAD SOCIAL GIRA 40 AÑOS

Mojinos Escozíos és un grup de hard rock i heavy metal espanyol que destaca, 
sobretot, per les lletres de les seves cançons que poden considerar-se irreverents, 
humorístiques i escatològiques.
Patrocinat per Leroy Merlin

Seguridad Social és una banda que es va formar a principis de la dècada dels 
vuitanta. Referent del rock nacional, José Manuel Casañ i els seus han signat 
clàssics tan coneguts com Chiquilla, Comerranas, Acuarela o Quiero tener tu 
presencia.
Patrocinat per Leroy Merlin

03 h L’Embarraca’t
DJ ADRIÀ ORTEGA
Adrià Ortega és locutor, discjòquei i creatiu sonor. Va començar als 17 anys en el 
món de la ràdio passant per emissores internacionals líders del país. Les seves 
sessions han sonat per tot Espanya, i Máxima FM el 2012 i 2013, ha fet ballar més 
de 100.000 persones amb la descaradura que el caracteritza dalt d’un escenari. 
Patrocinat per Leroy Merlin

Dissabte 10 de setembre
08 h   Passeig del Torrent de la Vall (Darrere del Bon Preu) 

LA JUGUESCA: TREMPERA MATINERA
Cada cosa al seu lloc i un lloc per a cada cosa.
Organitzat per l’Ateneu l’Aliança
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#Lliçàdefesta

11 h   Aparcament de la Piscina Municipal 
WATER XTREM RACE

11.30 h    Parc del quiosc
BALLADA DE SARDANES

Prepara’t per superar qualsevol obstacle. Vine a gaudir d’aquest circuit d’obstacles 
inflables per a totes les edats. L’activitat funcionarà fins a les 14 h. A més, per 
assistir a l’activitat, tindràs accés gratuït a la piscina municipal fins a completar 
l’aforament. 
Patrocinat per Agbar

A càrrec de la Cobla Orquestra Montgrins.

A la sessió habitual de cada dissabte d’aquest joc, avui els premis seran begudes, 
aliments i plats que s’utilitzen sovint durant aquests dies de festa. 
Organitzat per l’Associació de Gent Gran de Lliçà d’Amunt

17 h   Casal de la Gent Gran
          CARTRORIFA DE FESTA MAJOR

La prova més bruta’l.
Organitzat per l’Ateneu l’Aliança

Explicació del conte, mentre els gegants ballen. Al final hi haurà berenar per a la 
canalla.
Organitzat per la Colla de Gegants de Lliçà d’Amunt
Patrocinat per Veritas

17 h   Masia de Can Montcau 
          LA JUGUESCA: NI FRED NI CALOR

18 h   Era de la Biblioteca Ca l’Oliveres 
          UN CONTE GEGANT
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A càrrec de la Cobla Orquestra Montgrins. 
En cas de pluja es farà al Pavelló d’Esports Municipal.
Patrocinat per Werfen

19 h  Plaça de Catalunya
CONCERT DE FESTA MAJOR

19 h  Plaça de l’Església 
PLANTADA DE BÈSTIES DE FOC

20.30 h    L’Embarraca’t 
                CLASSE DE BALLS LLATINS

Organitzat pel Ball de Diables La Sella

Vine i participa aprenent els primers passos de balls llatins.
Organitzat per Shorin Ryu

21.30 h   

22.30 h 

Des de la Plaça de l’Església 
CERCAVILA DE BESTIARI DE FOC

Plaça de Catalunya 
BALL DE FESTA MAJOR

23 h   Local Social de Can Farell 
LA JUGUESCA: EL TENES MIX 3023

Recorregut: plaça de l’Església, carrers Mossèn Blancafort, Major, Sant Julià, 
Anselm Clavé i l’Aliança.  
Organitzat pel Ball de Diables La Sella

A càrrec de la Cobla Orquestra Montgrins. 
En cas de pluja es farà al Pavelló d’Esports Municipal.
Patrocinat per Werfen

Mou els malucs al ritme dels lladrucs.
Organitzat per l’Ateneu l’Aliança
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#Lliçàdefesta

01 h   L’Embarraca’t 
TORNA EL VAPARIR TOUR!
La gira d’estiu de Ràdio Flaixbac torna a l’Embarraca’t de la Festa Major amb Carles 
Pérez, Dídac Tomàs, Andreu Presas i el Gran GerBatman. Aquest any estrenen 
escenari, porten nou marxandatge, una pirotècnia espectacular i un munt de confeti!
Patrocinat per Grup Zedis

Diumenge 11 de setembre
09 h   Pinar de la Riera

MELÉ DE BOTXES MEMORIAL JOSÉ MORENO 
Durant el matí es durà a terme una melé de petanca a l’espai del Pinar de la Riera          
on les dupletes i/o tripletes se sortejaran abans de començar. Com sempre, hi 
haurà diversitat de premis.  

09 h   Centre Cívic de Bigues i Riells
CURSA DE LA MANCOMUNITAT DE LA VALL DEL TENES
Una cursa popular que sortirà del Centre Cívic de Bigues i Riells i arribarà al camp 
de futbol de Lliçà d’Amunt. Recorregut de 10 km. Inscripcions a partir de les 8 h.
Organitzat per Mancomunitat de la Vall del Tenes

09.30 h  Era de la Biblioteca Ca l’Oliveres 
XXXVII PLANTADA DELS GEGANTS DE LLIÇÀ D’AMUNT 
I LES COLLES CONVIDADES 

   10 h   Església de Sant Julià
MISSA D’HOMENATGE A LA VELLESA

Organitzat per la Colla de Gegants de Lliçà d’Amunt

Tradicional missa de Festa Major en homenatge a la gent gran del nostre municipi. 
Organitzat per la Parròquia de Sant Julià de Lliçà d’Amunt
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11 h  

11 h  

12 h  

13 h  

Parc del Tenes
ACTES OFICIALS DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

Biblioteca Ca l’Oliveres  
XXXVII PASSEJADA DE GEGANTS 

Lectura del manifest, hissada de la senyera i ofrena floral. L’acompanyament 
musical anirà a càrrec de Bandeltenes. 

Itinerari: Folch i Torres, Tenes, Anselm Clavé, Costa de Can Puig, Mossèn 
Blancafort, Major, Sant Julià, Anselm Clavé, l’Aliança, Folch i Torres i pl. Catalunya.
Organitzat per la Colla de Gegants de Lliçà d’Amunt

Parc del Tenes
CONCERT VERMUT AMB BANDELTENES

Plaça Catalunya  
BALLADA DE GEGANTS I GEGANTERS

12.30 h 

13.30 h

Piscina Municipal 
LA JUGUESCA: L’ESQUITX

Pista coberta del Pavelló d’Esports
XLV FESTA D’HOMENATGE A LA VELLESA

Concert amb tastets de vermut musical a càrrec de Bandeltenes.
Organitzat per Bandeltenes
Patrocinat per Figueras International Seating

Mostra de balls de lluïment de les colles convidades i del ball de Gegants de Lliçà 
d’Amunt. Entrega de records de la trobada, parlament d’autoritats i ballada final 
de totes les colles.
Organitzat per la Colla de Gegants de Lliçà d’Amunt
Patrocinat per Transports i Serveis Pou i Padrós

El cicle de l’aigua: glu, glu, glu, glu.
Organitzat per l’Ateneu l’Aliança

Totes les persones a partir de 74 anys i empadronades al municipi poden participar 
en aquesta festa, si prèviament s’hi han inscrit. El preu del dinar de la persona 
acompanyant és de 10 €, si no ha complert l’edat mínima. Aforament limitat. 
Patrocinat per Fundació La Caixa

16 Festa Major 2022 



#Lliçàdefesta

14 h   L’Embarraca’t
          PAELLA POPULAR DE COLLES

18 h   L’Embarraca’t
          CONCERT AMB L’ORQUESTRA SIMFÒNICA VOZES

Macroarrossada de la Juguesca per només 10 €. Recuperareu forces per a 
l’estirada del tractor. Inclou amanida, una beguda i postres. Els tiquets es podran 
adquirir al Bar de l’Aliança, a l’organització de La Juguesca i a la barraca de 
l’Ateneu l’Aliança.
Organitzat per l’Ateneu l’Aliança

“VOZES” és una escola de vida, i un projecte musico-social per a més de 700 
infants i adolescents de Nou Barris, Sant Andreu i Besòs. La direcció és a càrrec 
del veneçolà Pablo González, que, a través d’aquest projecte social, pretén crear 
una societat, una orquestra i un cor on tots siguin iguals independentment dels 
recursos que tinguin.  

20 h   Carrer de l’Aliança 
LA JUGUESCA: ESTIRADA DEL TRACTOR

Plaça de Catalunya 
ESPECTACLE PIROTÈCNIC

Organitzat per l’Ateneu l’Aliança

22 h  

Per acomiadar-nos de la Festa Major no us perdeu el castell de focs. Per gaudir 
de la millor vista, us recomanem que us el mireu des de la plaça de Catalunya.

22.30 h   Ateneu l’Aliança 
LA JUGUESCA: VEREDICTE JUGUESCA 
Us hi esperem!
Organitzat per l’Ateneu l’Aliança
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L’Ajuntament dona les gràcies a tot el personal municipal que col·labora en 
l’organització de la Festa Major i que és imprescindible per dur a bon terme les 
activitats programades. 

També agraeix les aportacions econòmiques de les empreses que han donat 
suport a la Festa Major d’enguany. 

L’Ajuntament vol destacar especialment la col·laboració desinteressada de 
totes les persones anònimes que fan possible la celebració d’aquesta festa, 
així com de les entitats que, amb els seus actes i activitats, ajuden a fer-la més 
gran i, també, a tots els grups i entitats del municipi que participen a l’espai de 
l’Embarraca’t oferint-nos autèntiques especialitats culinàries durant els dies en 
què es porta a terme la Festa Major.

Agraïments

La seguretat, cosa de tots

Punt lila

A causa de la gran afluència de públic als diferents actes de la Festa Major, us 
recomanem que llegiu amb atenció els consells de mobilitat detallats en aquest 
programa.

Tant l’organització, com els diferents cossos de prevenció i seguretat preparen 
els dispositius més adients per assegurar el bon funcionament de tots els 
actes. El públic assistent haurà de complir obligatòriament les indicacions del 
personal de seguretat, personal sanitari i d’organització.

A l’Embarraca’t de la Festa Major de Lliçà d’Amunt hi haurà el Punt 
Lila, un espai de seguretat per a la prevenció de l’assetjament, 
l’abús i les agressions sexuals i masclistes als espais lúdics de 
la festa, així com d’assessorament i actuació en cas que se’n 
produís alguna.
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PISCINA MUNICIPAL
La piscina municipal romandrà oberta 
durant tota la Festa Major i fins al diumenge 
11 de setembre en horari d’11 h a 20 h. 
El diumenge 11 de setembre hi podreu 
accedir de forma gratuïta fins a completar 
l’aforament.

L’EMBARRACA’T
L’Embarraca’t estarà obert des del dijous 
8 fins el diumenge 11 de setembre, en 
horari de 20 h a 5 h, excepte el dia 11 que 
finalitzarà a les 00 h.

En aquest espai podreu trobar un servei 
de restauració que us oferiran 6 entitats 
del municipi. La nit del dissabte 10 de 
setembre, a partir de la 1 de la matinada, 
la terrassa de les barraques deixarà de 
funcionar i l’espai esdevindrà un gran espai 
festiu a l’aire lliure.

Per poder fer consumicions a les carpes de 
l’Embarraca’t és imprescindible disposar 
d’un got reutilitzable que podreu adquirir a 
la carpa on feu la consumició al preu d’1 €. 
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
Els dies 9 i 10 de setembre tindran lloc 
activitats de correfoc. Per participar-hi 
cal 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 llenci aigua ni destorbar les persones 
del grup i caldrà seguir en tot moment 
les indicacions dels integrants de la colla 
responsable de l’activitat i dels serveis de 
l’ordre públic.

CONSELLS DE MOBILITAT
Millor en transport públic. L’Ajuntament 
recomana fer servir el transport públic. 

On podeu aparcar? L’Ajuntament 
recomana aparcar en zones autoritzades a 
la perifèria del nucli urbà, tenir un respecte 
especial per la senyalització provisional i 
no estacionar a les voreres. Recordeu no 
deixar elements a la vista, com bosses i 
altres objectes, a l’interior dels vehicles per 
evitar els furts.

Accediu-hi a peu. L’Ajuntament recomana 
accedir als diferents espais a peu des dels 
aparcaments habilitats o des de qualsevol 
altre punt de la vila. Estarà prohibit l’accés 
als espais de la festa en ciclomotor i patinet, 
i cal obeir en tot moment les recomanacions 
de les forces i cossos de seguretat.

Respecteu les tanques de seguretat. Cal 
respectar les tanques de seguretat que 
estaran ubicades en diversos espais de 
l’Embarraca’t i que s’utilitzaran per garantir 
el pas de les persones i la seva seguretat 
durant els espectacles.

#Lliçàdefesta
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Ampliació d’horaris de Bus els dies 8-9-10 i 11 de setembre
Servei STB gratuït (Can Salgot a Can Rovira)
Abonament especial per a Joves T-Festa a un preu de 5€ pels 4 dies en 
les línies A3/A21/A40

Per a la resta de franja horària es mantindran els horaris habituals de dies feiners 
que inclou el dia 9 de setembre festiu local: A1/A2/A4/A5/A7/A11/A22/A42
Caps de setmana: A3/A21/A40

NOVETATS TLA SERVEI BUS NIT 
FESTA MAJOR 2022
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 ROTONDA TRICENTENARI > CAN FARELL

 CENTRE > LA SERRA  >  PALAUDÀRIES

 CENTRE > CAN XICOTA

CAN SALGOT > CAN ROVIRA VELL I NOU

A40

A21

A3

STB
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BIBLIOTECA

LA CRUÏLLA

PINEDA FEU

CAN FARELL
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CENTRE
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Can Salgot

Ca l’Esteper

Centre

CENTRE

CAN PADRÓS

CAN XICOTA

RAVAL XICOTA

CENTRE

Parada STB (A21)       02.30   |   03.30   |   04.30   |   05.30  |    06.30

Enllaç de la línia A21 de TLA amb el Servei Taxi Bus gratuït (STB) al barri de Can 
Salgot (parada Ps. Sant Valerià - Ausiàs March) per apropar a la Festa Major als 
usuaris de Can Rovira

02.00

02.05

02.06

02.10

02.11

02.16

02.18

02.19

02.20

02.25

02.30

04.00

04.05

04.06

04.10

04.11

04.16

04.18

04.19

04.20

04.25

04.30

03.00

03.05

03.06

03.10

03.11

03.16

03.18

03.19

03.20

03.25

03.30

05.00

05.05

05.06

05.10

05.11

05.16

05.18

05.19

05.20

05.25

05.30

06.00

06.05

06.06

06.10

06.11

06.16

06.18

06.19

06.20

06.25

06.30

CONNEXIÓ STB 

Compra el teu 
abonament T-Festa 
per 5€ escanejant 

el QR

1. Emplena el formulari 
i fes el pagament amb 
targeta o bizum

2. Rebràs un correu 
electrònic amb el teu 
bitllet T-Festa de viatges 
il·limitats que podràs 
utilitzar tots els dies de 
Festa Major

3. Ensenya el QR del teu 
bitllet quan pugis al bus
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672 207 545

www.llicamunt.cat    |    Sagalés 902 130 014    |     Taxi 620 990 790
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Parada BUS  TLA Bus exprés línia e7

Informació TLA

A21    La Serra - Palaudàries

A3   Centre - Can Xicota

A40    Tricentenari - Can Farell
Transports públics de la
Generalitat de Catalunya

STB (inici)
Servei Taxi Bus

STB Recorregut Servei Taxi Bus

Parades STB (les mateixes que A1)

Parada provisional Festa Major
línies TLA

PARADA PROVISONAL
FESTA MAJOR

CCaarrrreerr  DDrr..  BBoonneett

SERVEI ESPECIAL FM I PARADES STB



Consells per gaudir d’una Festa Major més SEGURA, més CÍVICA i més 
RESPONSABLE

L’EDAT MÍNIMA PER COMPRAR ALCOHOL ÉS 18 ANYS. Recorda que el teu 
cos està en creixement i que l’alcohol pot produir danys en la teva formació. 

SI DECIDEIXES BEURE ALCOHOL, FES-HO AMB MODERACIÓ. Recorda 
que el consum abusiu d’alcohol pot provocar riscos i accidents que t’impediran 
gaudir de la festa. Tanmateix és important respectar la decisió de qui no vulgui 
consumir-ne. 

SI HAS DE CONDUIR, FES-HO SENSE ALCOHOL AL COS. Evita posar en 
risc la teva vida i la dels altres. Respecta sempre les normes de circulació, els 
talls de trànsit i els vianants que circulin pel municipi. 

NO EXPERIMENTIS AMB DROGUES IL·LEGALS. Si ho fas, pots tenir 
problemes d’intoxicacions perilloses per a la teva salut i ser sancionat per 
incomplir les lleis. 

FES ÚS DELS CONTENIDORS, PAPERERES I LAVABOS PÚBLICS. L’atenció 
i el respecte al medi ambient és una tasca de tots nosaltres. 

NO MOLESTIS ELS VEÏNS AMB CRITS I SOROLLS INNECESSARIS. No 
oblidis que pot haver-hi persones que treballen, que pateixin alguna malaltia i 
infants que vulguin dormir quan tu estàs de festa. 

SÍ ÉS SÍ! Només un Sí és un Sí. Un comportament sexista, un assetjament o 
una agressió sexual són formes de violència, res les justifica. Mentre duri la 
festa pots trobar assessorament i ajuda al Punt Lila ubicat a l’Embarraca’t. 

NO OBLIDIS UTILITZAR PRESERVATIU o dur a terme les mesures necessàries 
d’autoprotecció per tenir sexe segur. 

QUAN S’ACABA LA FESTA TOTHOM A CASA. Una vegada l’esdeveniment 
ha finalitzat, abandona el lloc de forma ordenada, seguint les indicacions dels 
serveis de seguretat. Recorda agafar els teus objectes personals i vigila sempre 
les teves pertinences per evitar pèrdues i/o sostraccions. 

EN SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA dirigeix-te als dispositius policials que 
trobaràs al voltant del recinte, truca a la Policia Local al 938 607 080 o al telèfon 
d’emergències 112.

Si et passes, t’ho perds!
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1.  Biblioteca Ca l’Oliveres
2.  Plaça de Catalunya
3.  Plaça de l’Església
4.  Pavelló d’Esports
5.  Embarraca’t
6.  Parc del Tenes
7.  Piscina Municipal
8.  Fira d’Atraccions
 

Si et passes, t’ho perds! Plànol
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www.llicamunt.cat

Col·labora:

www.facebook.com/llicamunt

twitter.com/llicamunt

instagram.com/llicamunt

youtube.com/ajllicamunt

Seguiu-nos a qualsevol de les xarxes 
socials municipals i estigueu al dia de 
la programació així com dels canvis de 
darrera hora que es puguin produir. 
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