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La Festa Major es converteix a Lliçà d’Amunt en un dels esdeveniments més 
destacats de la vida social del nostre municipi i és punt de trobada d’una 
comunitat local que es reuneix al voltant d’uns escenaris comuns i que serveix 
per refermar la nostra existència com a col·lectiu comú en temps de canvis tan 
intensos.

Malauradament, les circumstàncies actuals amb la pandèmia de la COVID19, ha 
fet que ens haguem d’adaptar amb la premissa de garantir la salut i el benestar 
dels veïns i veïnes del nostre municipi.

Aquest any, serà doncs, una Festa Major diferent a les que coneixíem, donada la 
situació excepcional provocada per la pandèmia. 

Sabem que encara no podem fer alguns dels actes que són tradició a la nostra 
festa, com la Juguesca o L’Embarraca’t i que alguns altres els hem hagut 
d’adaptar a la situació sanitària actual però, tot i així, volem ser positius i pensar 
que el pitjor ja ha passat i que podrem gaudir de bons moments amb els amics, 
família o companys. Cada petita passa endavant en la lluita contra el virus l’hem 
de poder gaudir amb intensitat, amb força i amb esperança. La nostra voluntat 
ha estat fer els actes de manera presencial per poder sentir el retrobament amb 
els amics, coneguts i veïns que una festa major sempre propicia. 

Aquest any us demanem especial atenció ja que, la majora d’actes, necessiten 
d’una reserva d’entrades per poder assistir-hi i els aforaments són limitats per 
donar compliment als protocols sanitaris.

També vull aprofitar aquestes línies per demanar, sobretot, civisme i solidaritat 
en aquesta festa. És responsabilitat de tots i totes garantir la seguretat i salut 
de tothom. 

No voldria acabar sense agrair l’enorme esforç que cada any, i en especial 
aquest, han fet les entitats, col·lectius i voluntaris per adaptar els seus actes a 
la situació actual. També a totes les empreses que econòmicament fan viable i 
sostenible la Festa Major amb el seu patrocini.

Només em resta desitjar-vos, molt bona Festa Major!

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde
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COM FUNCIONEN LES ACTIVITATS  
EN AQUESTA FESTA 
MAJOR?

•  L’ús de la mascareta que cobreixi boca i nas, la 
distància mínima interpersonal i la desinfecció 
de mans és obligatòria.

•  Totes les activitats programades als diferents espais 
comporten l’adquisició prèvia d’una entrada. Sense aquesta, 
no es podrà accedir a cap recinte. Les entrades es posaran a la 
venda el dimecres 1 de setembre.

•  Les persones menors de 16 anys que vulguin assistir a les 
activitats programades a l’Institut Lliçà hauran de venir 
acompanyades pel pare, la mare o tutor/a legal. En el procés 
d’adquisició de les entrades s’haurà d’indicar l’assistència 
d’aquests menors.

•  L’accés als diferents recintes s’indicarà a l’entrada de l’activitat. 

•  L’adquisició d’una entrada en algunes de les activitats dona dret 
a un descompte de 2€ per consumir a l’espai GastroFest o al Bar 
de l’Institut Lliçà. Consulta les condicions al val de descompte 
que es lliurarà a l`accedir a l’activitat.

•  No es podrà consumir al pati de butaques, només a les zones 
habilitades com espais de restauració, a excepció de l’espectacle 
Loco Bongo.

•  Per consumir als espais GastroFest i Bar de l’Institut Lliçà caldrà 
comprar un got al preu d’1 € que enguany no serà retornable.

-2€
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#Lliçàdefesta

Se celebrarà el dijous 9 de setembre a la Plaça de Catalunya. Els dies 1 i 2 de setembre 
es poden adquirir els tiquets per assistir a la 34a edició, a l’OAC de l’Ajuntament de 9 a 
13 h, al preu de 25€ per persona. No es realitzarà venda online. Per tal de poder complir 
amb la normativa de seguretat s’ha reduït l’aforament del recinte pel que es posaran a la 
venda les taules que quedin desprès de què les àvies cuineres hagin adquirit les seves.

La piscina municipal romandrà oberta durant tota la Festa Major i fins al diumenge 12 de 
setembre, de les 11 h del matí a les 8 h del vespre, amb l’entrada al preu habitual a excepció 
del diumenge 12 que serà gratuïta i fins a completar l’aforament. 

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

PISCINA MUNICIPAL

ESTIGUES ATENT!

La fira d’atraccions s’instal·larà al camp del costat de l’Institut Lliçà. Enguany, 
estarà delimitada i s’establiran dos punts d’entrada amb control d’accés que 
estaran ubicats a l’avinguda Països Catalans i al carrer Torrent de Can Bosc. 

FIRA 
D’ATRACCIONS 
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Lliçà d’Amunt 2021

Nova ubicació 
en cas de pluja

Espectacle no apte 
per a persones amb 
sensibilitat auditiva

Espectacles infantils 
i familiars

Festa
Major!

Ja ens feia falta!
Programació

Divendres 3, dissabte 4 
i diumenge 5 de setembre
19 h Circuit de Can Montcau

XLI EDICIÓ DE LES 24 HORES INTERNACIONALS DE RESISTÈNCIA EN 
CICLOMOTORS DE LA VALL DEL TENES
Celebrem la tornada de les 24 Hores en un espai totalment nou, amb un nou 
circuit i moltes novetats. L’inici de la carrera serà a les 19 h del dissabte. Més 
informació al web www.24hores.cat
Hi haurà servei gratuït llançadora amb TLA, cada 20 minuts, des del nucli urbà, 
el dissabte 4 i diumenge 5, entre les 18 h i les 00.30 h del dissabte, i entre 
les 12 h i les 20 h del diumenge. Consulta horaris i itinerari al web municipal 
www.llicamunt.cat
Organitzat pel Grup 24 hores
Col·labora l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt

http://www.24hores.cat
http://www.llicamunt.cat
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Dilluns 6 de setembre
10 h Biblioteca Ca l’Oliveres

PER FESTA MAJOR, VINE A DONAR SANG
Campanya especial per Festa Major. L’horari serà de 10 h a 14 h i de 17 h a 20.30 h. 
Més informació al web www.donarsang.gencat.cat

18 h Era de la Biblioteca Ca l’Oliveres
MÀGIA ENTRE LLIBRES
Sota l’aparença d’un mag clàssic vestit amb frac i barret de copa, l’Enric Magoo 
fa un recorregut a través de les diferents especialitats màgiques en el món de 
l’il·lusionisme. La combinació de jocs de mans parlats amb efectes musicals i 
visuals, comuniquen un seguit d’emocions com la comicitat i la sorpresa, que 
fan d’aquest espectacle tot un repte per als espectadors que el miren. A càrrec 
d’Enric Magoo. Aforament limitat. Adquireix la teva entrada al web 
www.llam.cat/festamajor
Patrocinat per Obres i Paviments Llovet

Dimarts 7 de setembre
18 h  Era de la Biblioteca Ca l’Oliveres (  Biblioteca Ca l’Oliveres)

TERTÚLIA AMB L’ESCRIPTOR LLUÍS OLIVÁN
Inaugurarem la nova temporada del club de lectura parlant amb l’escriptor 
lliçanenc, i autor de capçalera de la biblioteca, Lluís Oliván, sobre la seva 
última novel·la Vladivostok. El passat mes de juny se’n va fer la presentació, i 
ara una vegada llegida la novel·la, tindrem l’oportunitat de preguntar-li sobre 
els personatges, la història, el procés creatiu, etc. A càrrec de Lola Tresserras, 
dinamitzadora del club de lectura de la biblioteca. Aforament limitat. Adquireix 
la teva entrada al web www.llam.cat/festamajor

18 h Espai Jove el Galliner 
 ENIGMA STREET
Arriba la primera edició del joc Enigma Street! Només tu podràs resoldre un 
complicat cas de desaparició! T’hi atreveixes? El joc durarà fins el diumenge 
12. Més informació i inscripcions al web www.llam.cat/festamajor

http://www.donarsang.gencat.cat
http://www.llam.cat/festamajor
http://www.llam.cat/festamajor
http://www.llam.cat/festamajor


8  Festa Major! 2021

Dijous 9 de setembre
18 h Era de la Biblioteca Ca l’Oliveres

 TAULELL D’ESTIU
Amb el taulell d’estiu hi farem un seguit d’actes de Festa Major. Començant 
pel pregó, passant a l’ havanera, seguint amb un entretingut cinema a la 
fresca, anant al ball de jovent i l’espectacle familiar, gaudint d’un concert 
de guitarres... i sense descuidar-nos la tradicional tómbola! A càrrec de la 
companyia deParranda. Aforament limitat. Adquireix les teves entrades al web 
municipal www.llicamunt.cat/festamajor 

20 h Carrer del Torrent de Can Bosc
 OBERTURA DE L’ESPAI GASTROFEST
L’espai de referència  de la Festa Major, on podreu venir a sopar, a gaudir 
d’espectacles i escoltar musica. Obert tots els dies fins diumenge 12. 

Dimecres 8 de setembre
20 h  Era de la Biblioteca Ca l’Oliveres

“CONNEXIONS POÈTIQUES”
Musical de petit format, on imatges i poemes es fusionen amb instruments 
en directe i una taula de DJ. on es connecten tres formes d’expressió en un 
sol espectacle. Escoltarem els cants africans fusionats amb la guitarra 
d’en Hendrix i els poemes de Salvat Papasseit. El so de la cobla amb els cants 
gregorians, els poemes de Maria Mercè Marçal o Josep Fortuny i la música 
dels Beatles.  
Mompou, Brossa, poemes visuals, electrònica, poesia contemporània, world 
music. Un espai de diàleg, de reflexió, de creativitat, d’alegria... A càrrec de 
Lluís Fortuny, membre de la Companyia Elèctrica Dharma. Aforament limitat. 
Adquireix la teva entrada al web www.llam.cat/festamajor

http://www.llam.cat/festamajor
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20 h Institut Lliçà 
 CONCERT AMB LOS NIÑOS DEL BALCÓN
Durant el confinament quatre col·legues van fer néixer aquest grup de rap 
carregat d’energia i bones vibracions per què la vida sigui una mica més amena. 
Aforament limitat i control d’accés. No es permetrà l’accés al recinte sense 
entrada. Adquireix les entrades al web municipal  www.llam.cat/festamajor
 Patrocinat per AGBAR

21 h  Plaça de Catalunya (  Pavelló d’Esports)
XXXIV SOPAR DE LES ÀVIES
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’OAC de 
l’Ajuntament els dies 1 i 2 de setembre. Aforament limitat.
 Patrocinat per Mango i Bon Preu Esclat

21 h Espai GastroFest
 CONCERT AMB EIPRIIL
A través de la seva veu dolça i un so acústic, l’Eipriil us farà viatjar per les 
profunditats de l’ànima. Cantautora dedicada a expressar aquells sentiments 
més profunds amb una música que es mou entre el folk, l’indie i el pop.
 Patrocinat per Jardineria Pedrerol

22 h  Institut Lliçà  
CONCERT AMB HOTEL COCHAMBRE
Han esdevingut un referent de les festes majors de Catalunya. Pioners en 
donar un punt teatral a una banda de versions, la seva posada en escena, el 
nivell musical i la ironia fresca, natural i inaudita dels components del grup 
han aconseguit que, concert rere concert, la família Cochambrera sigui més 
nombrosa. Aforament limitat i control d’accés. No es permetrà l’accés al recinte 
sense entrada. Adquireix les entrades al web municipal  www.llam.cat/festamajor 
Patrocinat per Grup Zedis

http://www.llam.cat/festamajor
http://www.llam.cat/festamajor
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Divendres 10 de setembre
19 h Plaça de Catalunya (  pista coberta del Pavelló d’Esports)

 CONCERT DE XIULA: BIG CHICKEN
Quan arriba el BIG CHICKEN o surts definitivament de l’ou o et quedaràs més 
desplomat que les butxaques de l’avi Antoniu. Els Xiula han nascut i crescut 
a la plaça, el carrer és el seu hàbitat natural; per tant, si necessites celebrar 
alguna cosa o festejar pel simple fet de festejar, aquest és el teu espectacle. 
Aforament limitat i control d’accés. No es permetrà l’accés al recinte sense 
entrada. Adquireix les entrades al web municipal  www.llam.cat/festamajor
Patrocinat per Bosch

21 h Espai GastroFest
 CONCERT AMB HARPO
Vine a gaudir d’aquest grup de versions que no et deixarà indiferent. Capitanejat 
per Jordi Belza escoltaràs les millors cançons de la història musical.
Patrocinat per Jardineria Pedrerol

21.30 h Aparcament del carrer de l’Aliança 
 LA LLEGENDA DE LA BASTARDA
Gaudirem d’un espectacle de pirotècnia i foc. Aforament limitat. Adquireix les 
teves entrades al web municipal www.llam.cat/festamajor 
Organitzat per la Colla de Diables de la Vall del Tenes

22 h  Institut Lliçà  
LOCO BONGO
Un joc fet festa inspirat en els concursos de televisió dels anys 90. El millor pla 
de divendres a la nit per a tu i els teus amics on jugareu, ballareu i us divertireu 
com mai. Presentat per l’artista Xenon Spain, acompanyada de les seves 
hostesses i amenitzat per la cantant catalana Rebeca, coneguda pels seus èxits 
Duro de pelar, Corazón, Corazón o Qué no daria yo. I recorda, no cantis Bingo, 
canta Bongo! Aforament limitat i control d’accés. No es permetrà l’accés 
al recinte sense entrada. Adquireix les entrades al web municipal  
www.llam.cat/festamajor. Espectacle no recomanat per a menors de 16 anys.

http://www.llam.cat/festamajor
http://www.llam.cat/festamajor
http://www.llam.cat/festamajor
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Dissabte 11 de setembre 
9 h Pavelló d’Esports

 TORNEIG 3X3 DE BÀSQUET
Torneig de 3 contra 3 de Bàsquet organitzat pel CB Lliçà d’Amunt. Inscripció 
oberta a tothom. Edats: de pre-mini a sèniors (categories masculines, femenines 
o mixtes). Més informació al correu electrònic basquetllicadamunt@gmail.com
Organitzat pel club de Bàsquet Lliçà d’Amunt

11 h Plataforma en línia Discord
 JOCS DE ROL EN LÍNIA
T’agraden els jocs de rol? TriCric ens ofereix la primera jornada de jocs de rol en 
línia. No te la perdis! Més informació i inscripcions al web www.tricric.cat
Organitzat per l’Associació Juvenil TriCric

11 h  Parc del Tenes
ACTES OFICIALS DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Lectura del manifest i hissada de la senyera. Tot seguit, ofrena floral dels 
grups polítics i entitats del municipi. L’acompanyament musical anirà a càrrec 
de la Cobla la Principal de la Bisbal. Aforament limitat. Per assistir cal 
comunicar-ho al departament d’alcaldia de l’Ajuntament enviant un correu 
electrònic a alcaldia@llicamunt.cat

12 h  Parc del Tenes
BALLADA DE SARDANES
A càrrec de la Cobla la Principal de la Bisbal.
Col·labora el Grup Tocats per la Sardana
 Patrocinat per Werfen

12 h Església de Sant Julià
MISSA D’HOMENATGE A LA VELLESA 
Tradicional Missa de Festa Major en homenatge a la gent gran del nostre 
municipi. Aforament limitat.
Organitzat per la Parròquia de Sant Julià de Lliçà d’Amunt

mailto:basquetllicadamunt@gmail.com
http://www.tricric.cat
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13.30 h Pista coberta del Pavelló d’Esports
 XLIV FESTA D’HOMENATGE A LA VELLESA
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”

19 h  Plaça de Catalunya (  pista coberta del Pavelló d’Esports)
CONCERT DE FESTA MAJOR
A càrrec de l’orquestra La Principal de la Bisbal. Aforament limitat i control 
d’accés. No es permetrà l’accés al recinte sense entrada. Adquireix les 
entrades al web municipal  www.llam.cat/festamajor 
Patrocinat per Werfen

19 h Era de la Biblioteca Ca l’Oliveres
 UNA TARDA GEGANT
La Colla de Gegants de Lliçà d’Amunt ha preparat una tarda on ens explicaran 
el conte dels gegants, exposaran les figures de la Colla i faran una ballada 
gegantera. També hi haurà un berenar popular. Aforament limitat. Adquireix 
les teves entrades al web municipal www.llam.cat/festamajor 
Organitzat per la Colla de Gegants de Lliçà d’Amunt

21 h Espai GastroFest
 HUMOR PARA INADAPTADOS
Còmic, actor, monologuista … David Barragán és un tot terreny de l’humor amb 
més de 15 anys d’experiència sobre els escenaris i més de 1.000 actuacions 
per tot Espanya. Humor para inadaptados, un espectacle especial, autèntic, 
estrany i divertit, que oscil·la sense anestèsia entre el subtil i el gamberro, 
entre el genial i el mundà. Un muntatge en què Barragán no es limita a 
explicar històries, sinó que implica al públic en elles creant les situacions més 
inversemblants i absurdes. No recomanat per menors de 16 anys.
 Patrocinat per Jardineria Pedrerol

http://www.llam.cat/festamajor
http://www.llam.cat/festamajor
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21.30 h Aparcament del carrer de l’Aliança 
 PRESENTACIÓ DEL BALL DE DIABLES
Gaudirem d’un espectacle de pirotècnia i foc. Aforament limitat. Adquireix les 
teves entrades al web municipal www.llam.cat/festamajor 
 Organitzat per la Colla de Diables La Sella

22 h Institut Lliçà  
 CONCERT AMB ELS AMICS DE LES ARTS.  
GIRA, EL SENYAL QUE ESPERAVES
Els Amics de les Arts són un grup d’electropop fundat l’any 2005. Han sorprès 
a la crítica musical amb tots els seus treballs i ja acumulen desenes de premis 
com Millor Disc de l’Any entregat per Radio4 i varis premis Enderrock. Sens 
dubte, una trajectòria molt reconeguda i avalada tant pel públic com per 
els experts. No es permetrà l’accés al recinte sense entrada. Adquireix les 
entrades al web municipal  www.llam.cat/festamajor 
Patrocinat per Leroy Merlin

22.30 h Plaça de Catalunya (  pista coberta del Pavelló d’Esports)
 BALL DE FESTA MAJOR
A càrrec de l’orquestra La Principal de la Bisbal. Aforament limitat i control 
d’accés. No es permetrà l’accés al recinte sense entrada. Adquireix les 
entrades al web municipal  www.llam.cat/festamajor
Patrocinat per Werfen

http://www.llam.cat/festamajor
http://www.llam.cat/festamajor
http://www.llam.cat/festamajor
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Diumenge 12 de setembre
11 h Aparcament de la Piscina Municipal

 XTREM RACE
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. Adquireix la teva entrada al web www.llam.cat/festamajor. A més, per 
assistir a l’activitat tindràs accés gratuït a la piscina municipal fins a completar 
l’aforament. 
 Patrocinat per Vivace Logística

11 h Plaça de Catalunya
 XXXVI TROBADA GEGANTERA
Exposició i ballada de gegants. Aforament limitat. Adquireix la teva entrada al 
web www.llam.cat/festamajor
 Organitzat per la Colla de Gegants de Lliçà d’Amunt
 Patrocinat per Transports i serveis Pou i Padrós

12 h Espai GastroFest
 VERMUT MUSICAL DE FESTA MAJOR
Vine a gaudir d’un concert amb els combos de l’Escola de Música de la Vall del Tenes 
Shining Lies i Blues by Six mentre prens un beure. Les patates i les olives les posem 
nosaltres.
 Patrocinat per Moldstock

18 h Plaça de Catalunya (  Pavelló d’Esports)
 BALL DE GITANES. HOMENATGE A JOAN CLADELLAS
Actuació de les quatre colles del Ball de Gitanes de Lliçà d’Amunt. Actuació 
especialment dedicada al Comandant que durant tants anys ha estat l’ànima 
i la força del ball de gitanes al nostre poble. Tots els que heu ballat gitanes 
alguna vegada esteu convidats a rendir-li homenatge. Amb l’acompanyament 
musical de l’orquestra La Catxutxa. Aforament limitat. Adquireix la teva entrada 
a www.llam.cat/festamajor
Organitzat pel Grup folklòric Ball de Gitanes de Lliçà d’Amunt
 Patrocinat per Jardineria Terra Jardí

http://www.llam.cat/festamajor
http://www.llam.cat/festamajor
http://www.llam.cat/festamajor
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19 h  Pista coberta del Pavelló d’Esports
 URBAN DANCE SHOW
De la mà de l’escola de ball TrackDance gaudirem d’un espectacle de ball 
en diferents disciplines. Aforament limitat i control d’accés. No es permetrà 
l’accés al recinte sense entrada. Adquireix les entrades al web municipal  
www.llam.cat/festamajor
Patrocinat per Veritas

22 h Institut Lliçà  
 ESPECTACLE PIROMUSICAL ”GAMAN ”
Gaman vol dir perseverança i és la paraula que s’utilitza en japonès per superar 
les dificultats amb paciència, resiliència i autocontrol. Amb aquest espectacle 
es vol homenatjar a tota la ciutadania que amb estoïcisme ha sabut treure 
el millor de cadascú en aquests moments difícils que ens han tocat viure. 
Durada de 15 minuts. Aforament limitat i control d’accés. No es permetrà 
l’accés al recinte sense entrada. Adquireix les entrades al web municipal 
www.llam.cat/festamajor 
Patrocinat per Figueras Seating Solutions

 

http://www.llam.cat/festamajor
http://www.llam.cat/festamajor
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mesures 
sanitàries
•  Les activitats es realitzaran en espais delimitats, amb aforaments limitats, control 

d’accés, adquisició d’entrades i assignació de butaques.

•  És obligatori portar mascareta a tots els esdeveniments.

•  És obligatori respectar en tot moment la distància de seguretat interpersonal.

•  Els espais s’obriran 60 minuts abans de l’inici de l’activitat.

•  Durant l’espera a l’exterior dels recintes, abans de l’obertura de portes, és 
imprescindible evitar aglomeracions.

•  La circulació en els diferents espais es farà seguint l’itinerari marcat i es prestarà 
especial atenció al personal de seguretat i organització.

• Aquestes mesures poden patir modificacions segons la normativa.  

•  Si penses que pots tenir símptomes compatibles amb la Covid-19, estàs a l’espera del 
resultat d’una prova diagnòstica o ets contacte estret d’alguna persona diagnosticada 
del virus en els últims dies, queda’t a casa. Tindràs més ocasions per gaudir de la 
festa.

A la Festa Major de Lliçà d’Amunt, al recinte del 
pati de l’Institut Lliçà trobaràs el Punt Lila. Un 
espai de seguretat per a la prevenció de l’asset-
jament, l’abús i les agressions sexuals i masclis-
tes als espais lúdics de la Festa Major, així com 
d’assessorament i actuació en cas que se’n pro-
duís alguna. 

Punt 
lila



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 les entitats 
que, amb els seus actes i activitats, ajuden a fer més gran la Festa Major i, també, a 
tots els grups i entitats del municipi que participen a l’espai GastroFest oferint-nos 
autèntiques especialitats culinàries durant els dies en què es porta a terme la Festa Major.

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

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.

Agraïments

La Seguretat 
cosa de tots

Del 9 al 12 de setembre, ambdós inclosos, les persones que comentin la publicació 
del concurs d’Instagram etiquetant amb qui gaudiran de la Festa Major, tindran la 
possibilitat de guanyar una capsa regal Fent País amb multitud de propostes de 
lleure (escapades, aventura, gastronomia etc.)

www.llicamunt.cat

Concurs 
d’Instagram 

Aquesta Festa Major, seguir-nos a Instagram té premi!
#Lliçàdefesta
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  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 agres-
sió sexual són formes de violència, res les justifica. Mentre duri la festa pots trobar 
assessorament i ajuda al Punt Lila ubicat a l’INS Lliçà.

  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. No oblidis 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 re-
cinte de l’INS Lliçà, truca a la Policia Local al 938 607 080 o al telèfon d’emergències 112.

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

      SI ET PASSES, 
T’HO PERDS!

18  Festa Major! 2021

Transport Públic
Degut als canvis normatius que s’apliquen segons la situació epidemiològica no 
s’ha pogut tancar un horari especial de TLA per la Festa Major, al tancament 
d’aquest programa.  Consulta el web municipal www.llicamunt.cat per a més 
informació o envia’ns un whatsapp al 672 20 75 45.
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