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Canals de comunicació i difusió 

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER AL DISSENY DELS ESPAIS 

PÚBLICS DEL CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT 

• Web municipal:  

www.llicamunt.cat/temes/llica-creix-amb-tu  

 

 

 

 

 

 

• participa.gencat.cat 

https://participa.gencat.cat/processes/centrellicamunt  

63 seguidores registrades 
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Visualització de les pàgines del procés  
"Lliçà creix amb tu" 

Pàgines visualitzades

Nombre de pàgines visualitzades úniques
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Canals de comunicació i difusió 

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER AL DISSENY DELS ESPAIS 

PÚBLICS DEL CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT 

• Xarxes socials:  

- Facebook i Twitter: 16 accions comunicatives 

- Instagram: 14 accions comunicatives 

- YouTube: retransmissió en streaming de la sessió informativa d’inici del procés 

del dia 29 d’abril 

- Les publicacions a les xarxes ha anat acompanyades de les imatges del procés, 

d’un enllaç curt per ampliar la informació:  llam.cat/creixambtu i de l’etiqueta 

#Lliçàcreixambtu  

• L’Informa’t: Articles els mesos d’abril, maig, juny i juliol 

• Butlletí electrònic: 5 enviaments 

• Enviament d’informació per correu electrònic a 98 entitats  

• Realització d’una trucada telefònica de reforç de convocatòria als tallers 

deliberatius a totes les entitats(entre el 6 i el 7 de maig) 
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Participació registrada 

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER AL DISSENY DELS ESPAIS 

PÚBLICS DEL CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT 

• Sessió informativa (29 d’abril):  Més de 100 persones es van connectar en algun 

moment de la sessió 

• Sessió informativa al Consell d’infants (7 de maig): 9 conselleres i consellers i 2 

dinamitzadores  

• Tres sessions deliberatives temàtiques:  Un total de 16 persones han participat a les 

sessions deliberatives 

 Taller places (11 de maig): 13 participants 

 Taller eix Folch i Torres (18 de maig): 10 participants 

 Taller Torrent de Can Bosc (25 de maig):  8 participants 
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Perfil de les participants als tallers deliberatius 

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER AL DISSENY DELS ESPAIS 

PÚBLICS DEL CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT 
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18,75 

81,25 

Sexe 

Masculi

Femení

6,25 

56,25 

37,5 

Edat 

De 19 a 30 anys

De 31 a 50 anys

De 51 a 70 anys

64,29 

28,57 

7,14 

Lloc residència 

Visc a un barri de
Lliçà d'Amunt

Visc al centre de
Lliçà d'Amunt

No visc ni treballo al
municipi



Properes fites 

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER AL DISSENY DELS ESPAIS 

PÚBLICS DEL CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT 

 Dos tallers deliberatius, un adreçat a joves dels instituts del municipi, el dia 

15 de juny, i un altre adreçat a col•lectius de dones i persones no binàries, 

el dia 22 de juny. Es preveu una assistència aproximada de 10 participants en 

cada cas. 

 

 Tallers autogestionats a les escoles, un total de 12 grups classe de 5è i 6è 

de primària dels tres centres educatius de primària del municipi tenen previst 

desenvolupar debats autogestionats amb l’ajuda d’una guia i diversos materials. 

En aquestes activitats tindran l’oportunitat de participar un total de 214 

alumnes amb el suport de les tutores i tutors de cada grup. 

 

 Debats autogestionats adreçats a entitats i col•lectius i espai virtual de 

propostes, continuen obertes aquestes possibilitats, amb material de guia 

accessible a participa.gencat.cat. Es preveu la realització de tallers 

autogestionats amb jovent de Can Godanya 

 

 Lliurament informes de resultats a l’Incasol i l’equip redactor a finals de juliol. 

 

 Sessió de retorn de resultats, a finals del mes de setembre / principis octubre. 
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Resultats assolits 

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER AL DISSENY DELS ESPAIS 

PÚBLICS DEL CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT 

• S’han recollit un total de 174 aportacions durant els tres debats temàtics, amb una elevada 

coincidència de criteris entre les persones participants: 

 Taller places (11 de maig): 82 aportacions 

 Taller eix Folch i Torres (18 de maig): 63 aportacions 

 Taller Torrent de Can Bosc (25 de maig):  29 aportacions 

 

 

Algunes idees generals respecte al projecte d’urbanització 

 Cal mantenir el caràcter de poble dels nous espais i evitar que es perdi la identitat de 

poble fent espais que poden semblar d'una ciutat 

 En general cal pensar que els espais siguin de caràcter intergeneracional 

 Accessibilitat universal a tot l'àmbit i dels elements urbans  

 Bona il•luminació, càlida i agradable, ben enfocada, prioritzant la funcionalitat a l'estètica 

de les lluminàries. 

 Paviment de llambordes combinat amb herba (tipus passeig de Sant Joan de 

Barcelona). No s'ha definit un àmbit específic es considera que seria bonic, tot i que hauria 

de garantir l'accessibilitat. 
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Resultats assolits 

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER AL DISSENY DELS ESPAIS 

PÚBLICS DEL CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT 

Altres idees generals no relacionades amb la urbanització: 

 Cal dotar de vida al nou centre amb activitat quotidiana: treball al poble - activitat 

econòmica- activitats de col•lectius, dinamització cultural,... Es considera que els espais 

comercials per se no serien suficientment generadors d'activitat vital 

 Cal pensar en quin potencial d'atractiu pot tenir el municipi per modular l'oferta comercial 

 Facilitar l’accés proper amb vehicle tant a veïnes dels barris com a gent d’altres 

municipis 
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Resultats assolits 

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER AL DISSENY DELS ESPAIS 

PÚBLICS DEL CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT 

• Principals idees Taller places i equipaments 

 

 Can Francí: usos de l’equipament 

o Espai cultural multidisciplinar i intergeneracional, amb funció 

similar a la que ara té la biblioteca, però amb funcions ampliades i un 

espai adequat: Tallers variats per a totes les edats i interessos, 

formacions, ball;  Exposicions, xerrades; Sales d’assaig (música); 

Activitats per a jovent; Reserva de sales.  

o Espai de record del passat rural i agrícola del municipi, destinant-lo a 

museu.  

o Escola-taller 
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Resultats assolits 

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER AL DISSENY DELS ESPAIS 

PÚBLICS DEL CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT 

• Principals idees Taller places i equipaments 

 Carácter: 

o Plaça de l’Ajuntament: Espai diàfan, polivalent, amb possibilitat de generar 

espais perimetrats i que permeti fer actes adreçats a un elevat nombre de 

persones 

o Plaça de l’Ateneu:  Espai lúdic infantil, protegit del trànsit de vehicles (segur per 

la canalla)   

o Plaça de Can Francí: Espai bonic, tranquil, relaxat, de contemplació, una plaça 

per gaudir-la. 

o Plaça Nova: Espai de contrast amb la plaça de Can Francí: pol d'activitat, punt 

de trobada amb terrasses de restauració, més xivarri i moviment 
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Resultats assolits 

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER AL DISSENY DELS ESPAIS 

PÚBLICS DEL CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT 

• Principals idees Taller places i equipaments 

 Proposta de noms per als espais: 

Noms de persones o llocs significatius del poble per recordar la memòria i la identitat del 

municipi (proposta de noms elaborada per l'Abans). Aquesta proposta es pot aplicar a 

altres espais del nou centre. També es recull la proposta de posar noms femenins.  

Tot i així es recullen algunes propostes concretes: 

o Plaça de l’Ajuntament: Plaça del Doctor Bonet. En aquest punt es trobava l'antiga 

casa del metge 

o Plaça de l’Ateneu:  Plaça de l'Aliança. L'Ateneu és un espai de referència pel poble 

i s'ha de mantenir la seva memòria   

o Plaça de Can Francí: mantenir el nom  

o Plaça Nova: 
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Resultats assolits 

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER AL DISSENY DELS ESPAIS 

PÚBLICS DEL CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT 

• Principals idees Taller places i equipaments 

 

Plaça Ajuntament  
 

USOS 
 

Quotidians  
 Activitats juvenils, ubicació del Centre Jove. Cal donar vida al poble amb activitat 

quotidiana 
 La proximitat de l'Ajuntament fa pensar que es podrien ubicar altres oficines de serveis 

municipals complementaris (gestions administratives, OAC) 
 Es planteja valorar si seria possible ubicar un aparcament soterrat sota la plaça   
 
Períòdics  
 Mercat setmanal 

 

Excepcionals  
 Esdeveniments, festes populars; Actuacions musicals i culturals; Festa de l'escuma per a 

infants; Inflables infantils en festes; Castells 
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Resultats assolits 

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER AL DISSENY DELS ESPAIS 

PÚBLICS DEL CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT 

• Principals idees Taller places i equipaments 

 

Plaça Ajuntament  
 

Elements  

 Espais perimetrables per permetre la coincidència de diferents activitats   

 Els elements decoratius, ornamentals, d'estada, per fer ombra, que puguin ubicar-se a 

l'espai, haurien de ser mòbils per poder treure'ls fàcilment i permetre que l'espai sigui 

polivalent i diàfan 

 Per fer ombra es proposen estructures que es puguin tapar (tendals) o solucions més 

imaginatives 

 La paret de l'Ajuntament es pot transformar en paret verda vertical amb plantes que suposin 

un manteniment baix. També podria ser utilitzada com a pantalla per emetre imatges 

(pel·lícules)   

 Paviment: Cal que sigui un espai pla. Tot i que sigui una plaça "dura" el paviment no hauria 

de ser de formigó, sinó amb polímers drenants, per exemple  

 Punt de llum (connexió elèctrica per esdeveniments)  

 Cal que l'accessibilitat en vehicle (camions per C/D de material per a esdeveniments) sigui 

senzilla 
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Resultats assolits 

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER AL DISSENY DELS ESPAIS 

PÚBLICS DEL CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT 

• Principals idees Taller places i equipaments 

 

Plaça Ateneu 

Usos i activitats  
Quotidians 

 Espai de joc infantil   

 Espai d'estada per a les persones cuidadores, famílies...   

 Terra tou però no de cautxú   

  

Elements  
 Estructures de joc adaptades a les diversitats funcionals.   

 Jocs d'aigua (sortidors del terra que a l'hivern es desactiven)   

 Paviment tou, preferentment natural com terra o sorra (no cautxú). No es vol un sorral petit 

sino una gran àrea per a joc d'experimentació   

 Zona d'estada per a famílies, amb bancs o similar.    

 Arbres i ombra.   

 Glorieta per fer actuacions musicals   
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Resultats assolits 

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER AL DISSENY DELS ESPAIS 

PÚBLICS DEL CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT 

• Principals idees Taller places i equipaments 

 

Plaça de Can Francí  
Usos i activitats  

Quotidians  
 Llegir, seure, estirar-se, contemplar, xerrar   

 Ball de sardanes   

 

Excepcionals  
 Fira de nadal   

 Fira de la dona (artesanes del poble)   

 

Elements 
 Paviment tou, es proposa gespa per poder seure o estirar-se (zona verda)   

 Arbres    

 Les grades han de ser accessibles amb rampa   

 Espai bonic, tranquil, relaxat, de contemplació, una plaça per gaudir-la.   
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Resultats assolits 

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER AL DISSENY DELS ESPAIS 

PÚBLICS DEL CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT 

• Principals idees Taller places i equipaments 

 

Plaça Nova  

Usos i activitats  
Quotidians  

 Trobar-se, anar a prendre algo     

 Es podria combinar amb algun espai de joc infantil   

 Espai per joves   

  

Elements  
 Terrasses de restauració   

 Botigues   

 Ombra amb arbres o pèrgoles amb enfiladisses (això pot valdre també per altres places) 

 Elements de joc infantil i per joves   

 Bancs   

 Espai de contrast amb pl de Can Francí: pol d'activitat, punt de trobada amb més xivarri i 

moviment   

 Punt de trobada amb terrasses de restauració  
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Resultats assolits 

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER AL DISSENY DELS ESPAIS 

PÚBLICS DEL CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT 

• Principals idees Taller Eix Folch i Torres 

 

Caràcter  

 Espai amb certa activitat comercial i d'activitat vital quotidiana. Model més similar al centre 

de Caldes de Montbui, que no pas al de Granollers. Cal pensar en quin potencial d'atractiu 

pot tenir el municipi per modular l'oferta comercial 

 Presència de terrasses. L'espai comercial a l'aire lliure de La Maquinista és assenyalat com 

una referència a tenir en compte per caracteritzar aquest eix 

 Cal que hi hagi molta vegetació pensant en generar ombra a l'estiu. Cal pensar però en el 

seu manteniment, de manera que no generi molèsties ni un cost excessiu 

 L'eix podria tenir trams diferenciats tant físicament com en usos amb una part més 

dedicada a l'estada en el tram entre l'Aliança fins passat el Torrent de Can Bosc, i més 

comercial en el tram de l'institut i fins a Can Godanya 
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Resultats assolits 

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER AL DISSENY DELS ESPAIS 

PÚBLICS DEL CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT 

• Principals idees Taller Eix Folch i Torres 

 

Mobilitat 

 Minimitzar l'espai destinat als cotxes en benefici de vianants, potenciant l'espai verd i 

d'estada i l'espai comercial   

 Assegurar la circulació de vehicles per serveis d'emergència i càrrega i descàrrega. 

Delimitar l'espai de pas de vehicles per garantir els pas dels serveis d'emergència  

 Restringir horari accés vehicles per càrrega i descàrrega 

 Debat al voltant de la presència de bicicletes i patinets (VMP)  

o No ubicar carril bici ni permetre la circulació de patinets i VMP (Opinió particular, no 

compartida pel gruix del grup) 

o Permetre el pas de bicicletes i patinets però per un carril bici de manera que estigui 

definit per on han de passar (Opinió generalitzada, compartida pel gruix del grup) 

o Zona habilitada específica per a patinets i bicicletes o compartint espai amb vehicles a 

motor, per evitar que envaeixin espai per a vianants (Opinió generalitzada, compartida 

pel gruix del grup) 
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Resultats assolits 

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER AL DISSENY DELS ESPAIS 

PÚBLICS DEL CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT 

• Principals idees Taller Eix Folch i Torres 

 

Usos i activitats 

Quotidians  

 Carrer comercial amb botigues i llocs per poder seure i estar, a una terrassa o a l'espai 

públic   

 Espai per a gossos (de manera general en algun punt del centre)   

 Punt de trobada de joves (que no marxin fora per l'oci) 

 Presència de jocs infantils pintats a terra, que no ocupin espai i es pugui passar per sobre 

si no s'utilitzen 

  

Periòdics  

 Oferta d'oci de caps de setmana  

 Mercat setmanal   

 

Excepcionals  

 Passacarrers i cercaviles   
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Resultats assolits 

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER AL DISSENY DELS ESPAIS 

PÚBLICS DEL CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT 

• Principals idees Taller Eix Folch i Torres 

 

USOS I ACTIVITATS 

Plantes baixes  

 Perímetre irregular de les plantes baixes. Zones porxades (en la zona propera al torrent, al 

costat de major insolació) i possibles plantes baixes sortints per generar terrasses amb 

vistes (per exemple a prop del torrent). Zones porxades per crear ombra i aixopluc 

 Usos baixos no residencials: Cal diversificar la tipologia d'usos en els baixos. Es considera 

que Lliçà no és un pol d'atracció que permeti disposar d'un centre molt comercial 

o Botigues d'ús quotidià (necessitats bàsiques)  

o Serveis complementaris als de l'equipament de Can Francí  

o CAP, escoles i altres serveis pels nous habitants del centre   

o Quiosc, fotocòpies, forn de pa Al voltant de l'institut 

o Oferta d'establiments d'hostaleria (terrasses) i botigues 

o Es recull el plantejament que alguns dels baixos puguin ser residencials per facilitar 

l'accés a persones amb mobilitat reduïda i diversificar els usos de les plantes baixes 
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• Principals idees Taller Eix Folch i Torres 

 

USOS I ACTIVITATS 

   

Plaça entrada institut  

 Pati obert, possibilitat d'utilitzar les pistes fora de l'horari lectiu   

 Espai per seure, reunir-se en grups, espai per joves   

 Aparcaments de bicicletes   

  

  

Replacetes (Tram Torrent de Can Bosc) 

 Petites fires comercials d'artesans  

 Zona propera al torrent més verda, d'estada i de joc (menys comercial). Respectar el 

torrent com a espai natural   

 Espais de joc  

 Espai de joc amb aigua (fonts que surten del terra)  
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• Principals idees Taller Eix Folch i Torres 

 

Elements 

 Arbres i plantes de manera continua al llarg de l'eix. Vegetació situada de manera poc rígida, no 

tan endreçada, per donar un aspecte més natural (arbres no separats amb la mateixa distància 

de manera homogènia al llarg de l'eix)  

 Arbres amb arrels equilibrades. No amb molt arrelament per no fer malbé serveis, però tampoc 

amb poc arrelament de manera que puguin caure per una ventada  

 Arbres que no deixin anar resina, pol•len, que no embrutin, (no tipus pollancres)   

 Jardineres amb plantes que necessitin poca aigua i amb petits monticles que es puguin fer servir 

com a espai de joc infantil 

 Jardineres (o elements de vegetació) com a element delimitador del pas de vehicles 

 Ombra per garantir l'ús de l'espai públic a les hores de calor. Preferentment ombra generada per 

arbres 

 Posar lones per reduir la calor de l'estiu 

 Recollida d'escombraries amb sistema de recollida neumàtica soterrats o amagats/integrats 

(fustes)  /  Disposar plataformes mòbils amb contenidors de totes les fraccions que es col•loquen 

al vespre i es retiren durant la nit, com a Granollers, especialment a la part més comercial de l'eix 
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• Principals idees Taller Eix Folch i Torres 

 

Elements 

 Papereres suficients   

 Bancs   

 Enllumenat adequat a un carrer vital: bastant il•luminat perquè es pugui passejar a l'hivern 

 Fonts d'aigua, important si la gent s'ha d'estar bastant estona a l'espai públic. Fonts de doble 

sortidor, adaptades per a gossos 

 Llocs per lligar el gos. També espai per a gossos (de manera general en algun punt del centre) 

 Hidrants soterrats, però molt ben senyalitzats   

 Paviment: 

o tot al mateix nivell però amb textures o colors diferenciats per a vianants i vehicles. Paviment 

dur  

o Combinar terra pavimentat amb espai verd   

o Jugar amb peces petites per crear dibuixos estil mosaic  

 Cablejat i serveis soterrats   

 Ubicar un espai de rocòdrom. Activitats atractives per joves, no s'especifica cap espai concret   

 Petits aparcaments de bicicletes tant al carrer com a l'entrada dels edificis/pisos 
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Resultats assolits 
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• Principals idees Taller Torrent de Can Bosc 

 

Parc municipal  
 

Caràcter  

 Mantenir un aspecte rural, no de centre urbà, sense formigó i amb materials orgànics 

 Connectar la zona verda del Torrent d'en Bosch amb la zona verda del Tenes: 

o Donar continuïtat al parc amb el parc del Tenes amb tipologia de vegetació similar 

(bosc de pi mediterrani) 

o Crear un circuit esportiu (per córrer, fer esport, bicicletes o caminar) que connecti amb 

parc del Tenes i fins la ctra de Granollers.  

 Plantejar un front fluvial intermunicipal, un projecte unitari que integra els diferents 

municipis. Tot i que es tracta de diferents projectes, han de tenir punts de connexió. 
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Parc municipal  
 

Usos i Activitats  

 Espai destinat al jovent. Han de  poder estirar-se, passar la tarda   

 Espai agradable, que convidi a quedar-se   

 Camí de pas (vorejant el torrent) ben mantingut.    

 Espai per passejar adequat a la gent gran (accessible)   

 Celebracions a l'aire lliure (micro-festivals de música o teatre)   

 Caldria poder accedir fins a l'aigua Es podrien incloure jocs d'aigua que aprofitin l'aigua 

del torrent 

 Guingueta. Si no pogués Podria situar-se a la part més alta de la zona verda. S'haurien de 

buscar solucions creatives tipus food-truck o altra estructura mòbil i lleugera 
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• Principals idees Taller Torrent de Can Bosc 

 

Parc municipal  
 

Elements  

 Bancs al voltant dels recorreguts   

 Gran esplanada verda (s'ha d'intervenir poc perquè és un torrent)   

 Espai amfiteatre (petites actuacions, cinema d'estiu...)   

 Tenir en compte l'accessibilitat (cadires de rodes, cotxets...)   

 Alguns elements esportius (gimnàstica) en relació amb el circuit esportiu   
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Resultats assolits 

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER AL DISSENY DELS ESPAIS 

PÚBLICS DEL CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT 

• Principals idees Taller Torrent de Can Bosc 

 

Passeig  
Usos i activitats    

 Espai per estar i gaudir de la zona verda. Ben condicionat   

 Espais d'estada   

 Cafeteries i bars a les plantes baixes 

 Mercat setmanal: Es genera un debat sobre la seva ubicació. Inicialment hi ha 

posicionaments diferents sobre la mateixa, amb persones que manifesten que es podria 

ubicar en aquest passeig. El debat porta a concloure que el mercat setmanal no hauria 

d'ocupar aquest espai els caps de setmana doncs es tracta d’un dels millors espais del 

municipi per poder gaudir de tranquil·litat i passeig. Hauria de ser un espai que la 

ciutadania pugui gaudir. A més, cal preservar la zona, i es considera que l'entrada i sortida 

de camions no és la millor opció. El mercat setmanal actual no es considera amb una 

estètica agradable. Millor conservar-lo en un altre punt del municipi 

 Dinamització de l’espai: Programació cultural al carrer per a totes les edats: conta-contes, 

activitats esportives, mercat medieval, música o teatre... Si hi ha un nou espai al municipi 

s'ha de buscar la manera de dinamitzar-lo amb noves programacions des de l'Ajuntament 

28 



Resultats assolits 

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER AL DISSENY DELS ESPAIS 

PÚBLICS DEL CENTRE DE LLIÇÀ D’AMUNT 

• Principals idees Taller Torrent de Can Bosc 

 

Passeig  
Elements 

 Ombra   

 Fonts   

 Bancs   

 Preservar els arbres del costat sud (costat institut i Ajuntament)   

 La connexió entre el costat nord del passeig i la zona verda ha de ser fluida i directa, 

gràcies al suau pendent, sense barreres   

 Al costat sud, si hi ha desnivell entre el passeig i el torrent i cal una protecció per possibles 

caigudes, ubicar bancs que puguin fer la funció de "barana"   

 Jocs d'aigua (tipus sortidor des del terra que s'apaguen a l'hivern)   

 Els arbres i la vegetació formen part del patrimoni de Lliçà. Conservar els arbres grans, el 

de la plaça de l'Ajuntament i d'altres de l'entorn del Torrent.    

 Conservar la vegetació existent al torrent i als voltants. Si no es pot conservar o se'n planta 

de nova, que siguin espècies autòctones (resistents a les condicions climàtiques)  
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GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ! 
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https://participa.gencat.cat/processes/centrellicamunt  

www.llicamunt.cat/temes/llica-creix-amb-tu 
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