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AQUEST ANY VA 
PER VOSALTRES...

bon Nadal
Del 3 de desembre  al 9 de gener de 2021

QUE RES US TREGUI ELS SOMNIS NI US AMAGUI EL SOMRIURE
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Aquest programa de Nadal és fruit del treball de 
diverses entitats i persones del municipi, així com de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.

Tots els actes són gratuïts, excepte el Pessebre Vivent, 
així com les activitats organitzades per l’Ateneu 
l’Aliança. 

L’organització es reserva el dret d’alterar o suspendre 
els actes programats per motius tècnics, meteorològics, 
d’organització i per motius sanitaris a causa de la 
Covid-19. Qualsevol canvi s’informarà degudament 
a través de les xarxes socials oficials de l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt.

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 
cultura@llicamunt.cat.

Els caramels i llaminadures que es repartiran en el 
tió més divertit del món, en l’activitat de l’Oficina 
dels Somnis, així com durant la visita dels Reis, 
seran SENSE GLUTEN.

L’Ajuntament dóna les gràcies a tot el personal municipal que participa en l’organització 
de la programació de Nadal. Especialment volem destacar la col·laboració desinteressada 
dels grups i entitats que hi participen i fan possible aquesta festa.

agraïments

sense gluten

d’entrades
notes venda 

caramels

Totes les activitats programades seran amb 
aforament limitat i reserva d’entrada per tal de 
donar compliment a la normativa de seguretat 
i higiene. Per més informació i venda d’entrades 
consulta el web www.llam.cat/nadal o envia un correu 
electrònic a l’adreça llam.entrades@llicamunt.cat
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Sempre que s’acosta el desembre pensem que l’any ens ha passat per davant com una aclucada d’ulls, 
aviat i de pressa...Enguany tot ha estat diferent i potser, a molts de nosaltres, aquest 2020 que ja acaba 
se’ns ha fet més llarg que de costum. Però per sort, desembre sempre ens guarda el regal d’arribar a 
Nadal, d’encetar aquest esperit familiar i entranyable d’aquestes dates.

I és que són temps de records i de propòsits per al any entrant... però abans d’iniciar un nou any, enguany 
hem de passar el Nadal separats en la distància però tots junts en esperit, aquest any més que mai, per 
tal que l’abraçada que molt aviat ens podrem donar sigui més forta. Hem de  gaudir més que mai del 
Lliçà d’Amunt i del seu comerç local amb la campanya nadalenca que des de l’Associació de botiguers i 
comerciants ens han preparat, i que ara més que mai hem de recolzar. Hem de gaudir de totes les activitats 
que trobareu en aquest programa, tan culturals com d’oci i que complint amb tota la normativa sanitària, 
us hem confeccionat per a vosaltres.

Nadal i Reis és sempre una festivitat esperada, sobretot per als més petits de la casa, que esperen amb 
il·lusió i ansietat l’arribada de Ses Majestats els Reis Mags de l’Orient. Enguany Ses Majestats no podran 
passejar pels carrers de Lliçà d’Amunt però arribaran puntuals a la seva cita per a que els nens i nenes 
del municipi els puguin visitar. Com diu el programa de Nadal d’enguany, que res ni ningú ens tregui els 
somnis ni ens amagui el somriure.

És temps d’estar en família, és temps de desitjar-nos un proper any molt millor, sobretot de molta salut i 
feina. Per això en nom de tots i totes els que estem al vostre servei des de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt us 
volem desitjar unes festes el màxim d’alegres i sobretot un 2021 mol feliç.

Ignasi Simón Ortoll 
Alcalde
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A conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, els actes presencials d’aquest programa 
estaran subjectes a les mesures de contingència que la normativa vigent  hagi decretat. 

En aquest sentit, en tots els actes de la programació de Nadal caldrà fer ús de la 
mascareta.

Tanmateix caldrà respectar la distància de seguretat de 2 metres.

Els actes tindran un aforament limitat i caldrà adquirir una entrada prèviament a través 
del web www.llam.cat/nadal. 

L`organització es reserva el dret d’anul·lar o alterar la programació en funció de 
l’actualitat informativa en referència a la pandèmia. Qualsevol canvi en les activitats 
d’aquest programa es podrà seguir a les xarxes socials de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
o al web www.llam.cat/nadal.

Caldrà seguir en tot moment les recomanacions de l’organització, de Protecció Civil i de 
la Policia Local. 

Mesures de seguretat
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Aquest nadal, si compres a les botigues i comerços de Lliçà d’Amunt pots tenir premi.

L’Associació de comerciants, empresaris i professionals de Lliçà d’Amunt sortejarà un lot 
de productes per valor de 150€ entre les persones que comprin als establiments adherits 
a l’associació durant aquestes festes i completin una targeta amb els segells de 6 botigues 
diferents. Els segells els s’hauran d’aconseguir fent una compra superior a 10€. 

Per entrar al sorteig, la targeta completa s’haurà de dipositar en una de les urnes que 
podràs trobar a les mateixes botigues. 

El resultat del sorteig es donarà a conèixer a través de les xarxes socials de l’associació.

Organitzat per l’Associació de comerciants, empresaris i professionals 
de Lliçà d’Amunt 
Col·labora: Ajuntament de Lliçà d’Amunt.

Aquest Nadal ... 
Donem corda al comerç local
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L’Ajuntament convoca a tota la ciutadania al segon Concurs d’Arbres de Nadal. Si creus que tens el 
millor arbre de Nadal participa-hi de la següent manera:

1.  Fes una fotografia al teu arbre de Nadal. Hi haurà d’aparèixer un cartell on de forma clara i nítida 
es pugui llegir “Concurs d’arbres de Nadal de Lliçà d’Amunt 2020”.

2.  Podran participar totes aquelles persones que tinguin el domicili al municipi de Lliçà d’Amunt.
3.  Envia la teva fotografia a l’adreça de correu electrònic cultura@llicamunt.cat o al número de 

whatsapp 666 564 963. La data límit per a enviar-les és el 18 de desembre a les 14 h. Al correu 
o missatge hauràs de posar les teves dades: nom i cognom, adreça postal, telèfon de contacte i 
adreça de correu electrònic. 

4.  Hi haurà tres premis als millors arbres de Nadal que un jurat escollirà. Els premis són:

•  1r premi: 150€ per gastar en botigues i comerços adherits a la campanya Per Nadal donem 
corda al comerç local i dues entrades per visitar el Pessebre vivent de Lliçà d’Amunt

•  2n premi: 100€ per gastar en botigues i comerços adherits a la campanya Per Nadal 
donem corda al comerç local i dues entrades per visitar el Pessebre vivent de Lliçà d’Amunt

•  3r premi: 50€ per gastar en botigues i comerços adherits a la campanya Per Nadal donem 
corda al comerç local i dues entrades per visitar el Pessebre vivent de Lliçà d’Amunt

Consulta les bases del concurs al web municipal www.llicamunt.cat.

2n CONCURS 
D’ARBRES DE NADAL
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programa Desembre
Dijous 3
18 h Biblioteca Ca l’Oliveres
CLUB DE LECTURA: DEIXA’M LLEGIR!
Ens visitarà l’escriptor Pau Joan Hernández per parlar-nos de La balada del funicular miner.  A 
càrrec de Joana Moreno i Laura Bartuilli. Aforament limitat. Inscripció prèvia trucant al 938607116 o 
enviant un correu electrònic a b.llicam.co@diba.cat.  Si tens entre 12 i 17 anys, t’agrada llegir i vols 
passar una bona estona, informa’t a la biblioteca. 
Organitzat per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt

Dissabte 5
20 h Ateneu l’Aliança
CONCERT HOMENATGE 
Concert homenatge a les víctimes de la Covid-19 a càrrec de Bandeltenes. Aforament limitat. El preu 
de l’entrada és de 3€ per als socis  de l’Ateneu i de 5€ per als no socis. Venda d’entrades al web 
www.lalianca.cat.
Organitzat per Bandeltenes
Col·labora l’Ateneu l’Aliança
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Dijous 10
18 h Biblioteca Ca l’Oliveres
TALLER DE NADAL PER ADULTS: FEM UN ANGELET DE NADAL
Farem un angelet de Nadal per decorar la nostra llar. A càrrec de Montse Ramírez. Cal portar agulla i fil. Aforament 
limitat. Inscripció prèvia a partir de l’1 de desembre al web www.llam.cat/nadal.
Organitzat per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt

Divendres 11
18 h Ateneu l’Aliança 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “RETALLS” 
El Grup l’Abans ens presenta un nou llibre amb retalls i pinzellades sobre la història de Lliçà d’Amunt a través de 
la mirada de les persones que van néixer al nostre municipi. Aforament limitat. Inscripció prèvia a partir de l’1 de 
desembre al web www.llam.cat/nadal.
Organitzat pel Grup l’Abans i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
Col·labora l’Ateneu l’Aliança
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Dissabte 12 
11 h Pinar de la Riera
CAÇA EL TEU TIÓ
Els tions dels nens i nenes de Lliçà d’Amunt s’han amagat al Pinar de la Riera! Vine a buscar-lo per endur-te’l 
a casa. L’activitat té un cost de 10€ per unitat familiar si vols que et posem nosaltres el tió. També tens la opció 
de portar el teu tió. En aquest cas l’activitat és gratuïta, i ens hauràs de fer arribar el teu Tió a la regidoria de 
cultura entre els dies 9 i 11 de desembre en horari de 9h a 14h. Més informació i inscripció prèvia a partir 
de l’1 de desembre al web www.llam.cat/nadal.
Organitzat per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt

Diumenge 13         
11 h Pinar de la Riera
CAÇA EL TEU TIÓ
Els tions dels nens i nenes de Lliçà d’Amunt s’han amagat al Pinar de la Riera! Vine a buscar-lo per endur-te’l 
a casa. L’activitat té un cost de 10€ per unitat familiar si vols que et posem nosaltres el tió. També tens la opció 
de portar el teu tió. En aquest cas l’activitat és gratuïta, i ens hauràs de fer arribar el teu Tió a la regidoria de 
cultura entre els dies 9 i 11 de desembre en horari de 9h a 14h. Més informació i inscripció prèvia a partir 
de l’1 de desembre al web www.llam.cat/nadal.
Organitzat per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
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Dilluns 14         
18 h Biblioteca Ca l’Oliveres
LLIURAMENT DE PREMIS ALS USUARIS DE TLA. SORTEIG “EL NOI DEL BUS”
Es farà entrega del llibre El noi del bus d’Aina Li. Acompanyament musical de Júlia Pascual (piano i veu) de l’EMVT. 
Aforament limitat. Inscripció prèvia a partir de l’1 de desembre al web www.llam.cat/nadal.
Organitzat per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt

Dimarts 15 
18 h Biblioteca Ca l’Oliveres
CLUB DE LECTURA ADULT
Ens visitaran els autors de Sal Roja, Teresa Sagrera i Ramon Gasch. 
A càrrec de Lola Tresserras. Aforament limitat. Inscripció prèvia a partir 
de l’1 de desembre al web www.llam.cat/nadal.
Organitzat per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
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Dimecres 16 
17.30 h Biblioteca Ca l’Oliveres
TALLER FAMILIAR DE NADAL: DECOREM, DE COR
Aquestes festes, com podem crear una ambientació natural i diferent a casa? 
Amb branques, fils, cartolines, colors i creativitat, tenim un munt de possibilitats. Després d’una lectura de contes, 
tindreu al vostre abast el material necessari i algunes idees per recrear-vos en família i fer especial algun racó de casa 
vostra. A càrrec de Sara Sareta. Adreçat a infants a partir de 3 anys, acompanyats d’un adult. Aforament limitat. 
Inscripció prèvia a partir de l’1 de desembre al web www.llam.cat/nadal.
Organitzat per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt

Dijous 17         
17.30 h Biblioteca Ca l’Oliveres
BIBLIOLAB: TALLER DE CREACIÓ D’STOPMOTION
Taller en el qual realitzarem una pel·lícula curta amb stopmotion. A càrrec de Ments Creatives. Adreçat a infants de 7 
a 12 anys. Aforament limitat. Inscripció prèvia a partir de l’1 de desembre al web www.llam.cat/nadal.
Organitzat per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
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Divendres 18 
07 h Parades d’autobús
PUJA AL BUS PER LA MARATÓ
Agafa qualsevol de les línies del transport urbà TLA durant el tot dia, compra un bitllet o valida un títol de transport 
ATM. La recaptació de tota la jornada es lliurarà a la Fundació la Marató de TV3, que enguany estarà destinada a la 
lluita contra la Covid-19.
Organitzat per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt

18 h Ateneu l’Aliança
CONCERT 1 DE COMBOS
A càrrec de l’alumnat de l’Escola de Música de la Vall del Tenes. Aforament limitat. Més informació trucant al 938 414 886 
o enviant un correu electrònic a mcvt.emtv@mvalltenes.cat    
Organitzat per EMVT   
Col·labora l’Ateneu l’Aliança   
  
19 h Biblioteca Ca l’Oliveres
PRESENTACIÓ DE LLIBRE LA CUINA CASOLANA I UN PESSIC MÉS
El lliçanenc Felip Tura presentarà el seu primer llibre de receptes de cuina. Aforament limitat. Inscripció prèvia a partir 
de l’1 de desembre al web www.llam.cat/nadal
Organitzat per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt

20 h Ateneu l’Aliança
CONCERT 2 DE COMBOS
A càrrec de l’alumnat  de l’Escola de Música de la Vall del Tenes. Aforament limitat. Més informació trucant al 
938414886 o enviant un correu electrònic a mcvt.emtv@mvalltenes.cat.    
Organitzat per EMVT  
Col·labora l’Ateneu l’Aliança
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Dissabte 19        
11 h Biblioteca Ca l’Oliveres
CONTES AL VOL: VA DE TIONS
“Hi ha tants tions com nens i nenes hi ha al món!” Així comença aquest espectacle centrat en una de les figures més 
especials i estimades pels nens i nenes del nostre país: el tió de Nadal. Tres contes ens serviran per viure les aventures 
de diferents tions, i ho farem a través de disfresses, de música, de cançons, d’humor i dels tres protagonistes principals: 
tres tions molt especials. A càrrec de Cristina Noguer. Adreçat a infants a partir de 3 anys, acompanyats d’un adult. 
Inscripció prèvia a partir de l’1 de desembre al web www.llam.cat/nadal.
Organitzat per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt

17 h Era de la Biblioteca Ca l’Oliveres
EL TIÓ MÉS GRAN I DIVERTIT DEL MÓN
Convidem a petits i grans a venir i gaudir fent cagar el tió més gran i divertit del món. 
Ah, i no oblideu les paraules màgiques: Tió, tió, caga torró, d’avellanes i pinyons, 
si no cagues ben fort et donarem un cop de bastó. Inscripció prèvia a partir 
de l’1 de desembre a www.llam.cat/nadal. 
Organitzat per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
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Diumenge 20 
11 h Era de la Biblioteca Ca l’Oliveres
EL TIÓ MÉS GRAN I DIVERTIT DEL MÓN
Convidem a petits i grans a venir i gaudir fent cagar el tió més gran i divertit del món. Ah, i no oblideu les paraules 
màgiques: Tió, tió, caga torró, d’avellanes i pinyons, si no cagues ben fort et donarem un cop de bastó. Inscripció 
prèvia a partir de l’1 de desembre a www.llam.cat/nadal.
Organitzat per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt

Dijous 24        
22 h Església de Sant Julià
MISSA DEL GALL
Tradicional Missa de la Nit de Nadal. Aforament limitat.
Organitzat per la Parròquia de Sant Julià de Lliçà d’Amunt 
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Dissabte 26 
18 h Barri de La Sagrera
EL PESSEBRE VIVENT
Vine a descobrir el primer pessebre vivent de Lliçà d’Amunt i gaudeix de les típiques escenes del Nadal més 
tradicional amb un got de caldo ben calent que t’oferirem. Aforament limitat. Les entrades, que tenen un preu de 
2€ per persona, es poden adquirir a partir de l’1 de desembre al web www.llam.cat/nadal. 
Organitzat per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
Col·labora l’Associació Amics de la Sagrera

Diumenge 27
17 h Barri de La Sagrera
EL PESSEBRE VIVENT 
Vine a descobrir el primer pessebre vivent de Lliçà d’Amunt i gaudeix de les típiques escenes del Nadal més 
tradicional amb un got de caldo ben calent que t’oferirem. Aforament limitat. Les entrades, que tenen un preu de 
2€ per persona, es poden adquirir a partir de l’1 de desembre al web www.llam.cat/nadal. 
Organitzat per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
Col·labora l’Associació Amics de la Sagrera
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Dilluns 28, dimarts 29 i dimecres 30 
11 h Plaça de Catalunya i plaça Julià Martí i Pou
LA PLAÇA DEL JOC
Jocs i tallers infantils a l’aire lliure. L’horari de l’activitat serà d’11h a 14h i de 15h a 18h, simultàniament als dos 
emplaçaments.
Organitzat per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt

15 h Plaça de Catalunya i plaça Julià Martí i Pou
LA PLAÇA DEL JOC
Jocs i tallers infantils a l’aire lliure. L’horari de l’activitat serà d’11h a 14h i de 15h a 18h, simultàniament als dos 
emplaçaments.
Organitzat per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt

Gener
Divendres 1
19 h Pavelló d’Esports
CONCERT DE CAP D’ANY
A càrrec de Bandeltenes, la banda de música de Lliçà d’Amunt, que ens oferirà un repertori variat estilísticament. 
Aforament limitat. Reserva d’entrades a partir de l’1 de desembre al web www.llam.cat/nadal. 
Organitzat per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt



 Programa Festes de Nadal 2020-2021 17

Dissabte 2         
17 h  Biblioteca Ca l’Oliveres
L’OFICINA DELS SOMNIS
Vine a portar la teva carta als Reis Mags i viu una experiència màgica! Per què tots els regals estiguin a punt la 
nit de Reis, Ses Majestats han instal·lat a la Biblioteca l’Oficina dels Somnis. Allà hi trobaràs el patge Xumet i la 
patgessa Amèlia revisant totes les cartes i treballant de valent per rebre a Ses Majestats els Reis Mags de l’Orient. 
Aforament limitat. Reserva d’entrades a partir del 21 de desembre al web www.llam.cat/nadal.
Organitzat per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt

Diumenge 3 
17 h Biblioteca Ca l’Oliveres
L’OFICINA DELS SOMNIS
Vine a portar la teva carta als Reis Mags i viu una experiència màgica! Per què tots els regals estiguin a punt la 
nit de Reis, Ses Majestats han instal·lat a la Biblioteca l’Oficina dels Somnis. Allà hi trobaràs el patge Xumet i la 
patgessa Amèlia revisant totes les cartes i treballant de valent per rebre a Ses Majestats els Reis Mags de l’Orient. 
Aforament limitat. Reserva d’entrades a partir del 21 de desembre al web www.llam.cat/nadal.
Organitzat per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
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Dilluns 4
17 h Biblioteca Ca l’Oliveres
L’OFICINA DELS SOMNIS
Vine a portar la teva carta als Reis Mags i viu una experiència màgica! Per què tots els regals estiguin a punt la nit de 
Reis, Ses Majestats han instal·lat a la Biblioteca l’Oficina dels Somnis. Allà hi trobaràs el patge Xumet i la patgessa 
Amèlia revisant totes les cartes i treballant de valent per rebre a Ses Majestats els Reis Mags de l’Orient. Aforament 
limitat. Reserva d’entrades a partir del 21 de desembre al web www.llam.cat/nadal.
Organitzat per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt

Dimarts 5 
16 h Biblioteca Ca l’Oliveres
VISITA DE S.M. ELS REIS MAGS DE L’ORIENT
Ha arribat la nit més màgica de l’any i Ses Majestats els Reis Melcior, Gaspar i Baltasar han arribat a Lliçà d’Amunt 
amb la màgia, l’esperança i els regals que grans i petits esperen amb tanta il·lusió. Aforament limitat. Reserva 
d’entrades a partir del 21 de desembre al web www.llam.cat/nadal.
Organitzat per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt

20 h Canal Youtube de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
PREGÓ DE S.M. ELS REIS MAGS DE L’ORIENT
Connecta’t al canal www.youtube.com/llicamunt i podràs gaudir des de casa del pregó que Ses Majestats tenen 
preparat per a tots els nens i nenes de Lliçà d’Amunt. L’Alcalde els hi farà entrega de l’estel, la clau i el cor.
Organitzat per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
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Dijous 7 
19 h Església de Sant Julià
MISSA DE SANT JULIÀ
Missa en honor al Sant Patró de Lliçà d’Amunt. Aforament limitat. 
Organitzat per la Parròquia de Sant Julià de Lliçà d’Amunt 

Dissabte 9 
18 h Ateneu l’Aliança
GRAN FINAL DEL CONCURS LLIÇÀ TÉ TALENT
Els participants que varen passar la semifinal, es tornaran a pujar a l’escenari, per demostrar que tenen el millor 
talent de la comarca. Una batalla artística on lluitaran per endur-se el premi que els acreditarà com a guanyadors 
del concurs. Aforament limitat. L’activitat és gratuïta però s’haurà de fer un dipòsit de 2€ per entrada, retornable. 
Reserva d’entrades a partir del 21 de desembre al web www.llam.cat/nadal.
Organitzat per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
Col·labora l’Ateneu l’Aliança 

ACTIVITATS JUVENILS DE NADAL
Si ets jove i tens entre 12 i 29 anys, aprofita els darrers dies de l’any! Descobreix les activitats juvenils 
d’aquest Nadal a l’Instagram @EspaiJoveGalliner i al web www.llam.cat/nadal.




