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XXVII
Ballada de Gitanes
200 anys
de gitanes
a Llinars
Les Gitanes van celebrar la seva XXVII
ballada el diumenge de Carnestoltes, 11
de febrer, d’ençà que es va recuperar la
tradició l’any 1992.
Però la primera manifestació escrita
que coneixem referent al Ball de
Gitanes en el nostre poble data del
segle XIX, concretament de l’any 1818.
En una llibreta en què Miquel Bas va
escriure la vida del seu pare ens explica
que quan ell tenia un any, el seu pare va
ballar gitanes per última vegada i que
l’actuació va tenir lloc al saló del Castell
Nou perquè va fer mal temps.
L’Apunt de Bas fa pensar que ja es
celebrava el Ball de Gitanes molt de
temps abans, com en altres municipis
de la comarca. Fins al 1957 les gitanes
van ser una tradició present a Llinars
amb més o menys intensitat. I a partir
del 1992 la colla Giola va recuperar
de nou la tradició, inicialment ballant
amb 12 parelles fins arribar a més de
cinquanta parelles actualment, i més de
20 parelles infantils.
En la ballada de diumenge, com cada
any, l’acompanyament musical va anar
a càrrec de la Principal 1a, una formació
integrada bàsicament per músics de
Llinars.
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“Quan sota els estels
tot el poble ballava...”
Llinars del Vallès i Txarango!
El passat 30 de setembre, la carpa de
l’àrea central de Llinars del Vallès va ser
l’escenari d’un concert espectacular, el
del grup TXARANGO.
En el seu únic concert a la comarca del
Vallès Oriental, Txarango va reunir més
de 3000 persones a Llinars del Vallès
per escoltar i ballar les cançons del seu
darrer disc, El Cor de la Terra, i els seus
èxits més coneguts.
Txarango és música festiva, de qualitat i
amb missatge i una enorme capacitat de

comunicar i d’emocionar. La seva poesia
i la seva fusió de música caribenya,
llatina i mediterrània amb denominació
d’origen, unida a l’energia i l’entrega que
desborden, és el que els fa connectar
immediatament amb el públic. Txarango
és el grup en català amb més projecció
internacional del moment.
Ho vam poder gaudir a Llinars en un
concert únic organitzat per la regidoria
de cultura i el Teatre Auditori de Llinars
que va ser un èxit de participació
(amb totes les entrades esgotades) i

de civisme, en una nit festiva i sense
incidents.
L’experiència d’un concert de tals
dimensions a la carpa central va ser
tan bona per part de l’organització, els
músics i el públic, que Llinars del Vallès
té moltes ganes de repetir l’experiència.
Gràcies Txarango per la vostra energia i
a tot el públic per compartir aquesta nit
tan especial!
Va ser ben bé viure “Quan sota els
estels tot el poble ballava...”

EDITORIAL
Us presentem una nova edició de l’Agenda de Serveis, una publicació amb notícies i temes d’interès sobre Llinars.
En aquesta edició farem una passejada per la tardor i l’hivern a Llinars, tot recordant els esdeveniments que hi
han tingut lloc, i també d’altres que es celebraran properament, sense deixar de banda altres notícies d’interès,
entrevistes, reportatges, etc.
Gaudiu-la!
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Carnestoltes 2018
L’arribada del Rei Carnestoltes a
Llinars, el divendres 2 de febrer, va
donar pas a la festa més pocasolta de
l’any, on la disbauxa i les disfresses són
les grans protagonistes.

Després de la rua es va fer la desfilada
i els concurs de disfresses. I per acabar
el sopar, ball i Dj!

El Rei Carnestoltes amb el seu discurs
particular i satíric es va encarregar
de passar per totes les escoles del
municipi per portar les consignes als
alumnes que durant la setmana havien
de complir!

»» Individual
1r premi: El Drac de l’art
2n premi: Mario con Yoshi

I durant el cap de setmana la festa i
la disbauxa van continuar amb el ball
de disfresses infantil i la xocolatada,
divendres, 9 de febrer a la tarda, a la
Pista annexa. I dissabte, 10 de febrer, la
gran Rua de Carnestoltes acompanyada
pel Rei i la seva comparsa, i amenitzada
per la Xaranga Os pedrer, van omplir de
música i de color els carrers del poble.

Els premiats d’enguany han estat:

»» Parelles
1r premi: Ninot de neu
2n premi: Germanes Goggi
»» Grup
1r premi: La Sirenita
2n premi: La Fuerza y el Mal
»» Comparsa:
1r premi: The Majorettes
2n premi: La Galeria del Damià
Mateu

Clubs de lectura que ofereix
la Biblioteca de Llinars
Ja fa quinze anys que la Biblioteca
de Llinars del Vallès es dedica a
fomentar la lectura i una de les
activitats estrella són els clubs de
lectura, espais de tertúlia i debat
que reuneix un grup de persones
interessades a compartir la lectura
i el comentari d’obres diverses.
Actualment 56 persones participen
en els cinc clubs de lectura
existents.

analitzen, posen en comú, riuen i per
damunt de tot es diverteixen.

Per compartir lectures només cal un
espai, un bon conductor o dinamitzador
del club, un grup de lectors disposats a
parlar del llibre i intercanviar opinions i
l’encàrrec de llegir una obra en concret.

La Biblioteca de Llinars del Vallès
ofereix cinc clubs de lectura
presencials:
»» Dos clubs de lectura de novel·la
»» Un club de lectura de textos teatrals
»» Un club de lectura fàcil per reforçar
programes amb persones amb
necessitats especials.
»» Un club de lectura en veu alta,
integrat per persones de més de 65
anys que llegeixen en català.

Llegir ja no és un fet aïllat. Es pot
compartir. Els clubs de lectura s’acaben
transformant en una comunitat de
lectors en actiu. Tots ells comparteixen
una afició, llegeixen, es troben,
4
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Els clubs són una eina que té la
Biblioteca per atendre noves demandes
socials, com convertir-se en un espai
de socialització, acollir foros de reflexió
i debat que generen una ciutadania més
culta i alhora més respectuosa amb les
opinions dels altres, proporcionant als
usuaris un oci participatiu i creatiu.

»» Llegir el teatre. Aquest club de
lectura sorgeix de la col·laboració
entre el servei de Biblioteques
de la Generalitat de Catalunya i el
Teatre Nacional de Catalunya, un
exitós projecte de clubs de lectura
especialitzats en textos teatrals. Tots
els participants tenen l’oportunitat
de completar la lectura del text amb
l’assistència a les representacions de
l’espectacle.
La Biblioteca també co·labora amb el
club de lectura del Casal de la Gent
Gran i Pensionista proporcionant els
lots de llibres que llegeixen els dilluns
de cada setmana.
Si esteu interessats en participar en
algun d’aquest clubs de lectura no
dubteu en posar-vos en contacte amb
la Biblioteca.

CULTURA

La Biblioteca celebra 15 anys
El 22 d’abril se
celebrarà una gran festa
d’aniversari que està
prevista a partir de les 17
h i serà oberta a tothom.
L’acte més destacat serà
un concert de gospel que
anirà a càrrec del cor
“Gospelians de Girona”,
una formació de gairebé
80 persones dalt de
l’escenari
Inaugurada l’any 2003, la Biblioteca és
un equipament de referència al municipi,
per on l’any 2017 van passar 47.100
visitants.
Al llarg d’aquests anys l’equipament ha
tingut una vida dinàmica i s’ha convertit
en una referència quotidiana en la vida
social i cultural del municipi, com ho
certifica que hi passin una mitjana de
188 persones cada dia que és oberta.
Actualment hi ha 7.194 persones que
tenen el carnet (quan Llinars compta
amb 9.749 habitants). L’any passat es
van fer 275 nous carnets.

Són molt importants per a la
dinamització de la instal·lació totes
les activitats, tallers i sortides que s’hi
organitzen. L’estadística ens indica,
en aquest sentit, que l’any 2017 es
van portar a terme més d’un centenar
d’activitats (clubs de lectura, bibliolabs,
sortides culturals, hores del conte, hores
dels nadons, exposicions, xerrades,
presentacions, Bib-Crea, Bib-Art etc.),
que van atreure més de 3.000 persones
al llarg de tot l’any. En aquest sentit
destacar els cinc clubs de lectura que
s’organitzen des de la Biblioteca: dos
de novel·la, un de textos teatrals, un de
lectura fàcil i un altre de lectura en veu
alta. La Biblioteca pot presumir d’un
gran nombre d’usuaris fidelitzats que
han fet seva la Biblioteca.

esdevenint un espai que afavoreix la
integració, les relacions socials i la
convivència, jugant un important paper
en la cohesió social.
Consagrada com un referent cultural
territori, la Biblioteca arriba en plena
forma als seus 15 anys amb l’empenta
necessària per complir-ne molts més i
encara el futur amb la voluntat d’abastar
nous camps d’acció, però sense perdre
de vista les funcions que li són pròpies.

Però més enllà de la seva tasca cultural
diària, la Biblioteca és un equipament de
proximitat que té, en l’equitat d’accés,
una de les senyes d’identitat. És també
un lloc d’acollida, d’intercanvi, on
estar, trobar-s’hi i passar-hi el temps,

Durant aquests quinze anys ha
aconseguit aplegar un fons que està
format per un total de 35.260 volums de
llibres, 78 títols de revistes, 5.334 CDS i
5.566 DVD.
L’estadística del 2017 indica que són
10.313 els usuaris que, al llarg de l’any,
agafen documents prestats (14.380,
principalment, llibres).
La xifra de persones que s’acosten a la
Biblioteca a fer ús dels ordinadors és de
2.457.
Una tendència que s’ha consolidat al
llarg de 2017 és l’increment d’usuaris de
wifi en comparació als que fan ús dels
ordinadors. El servei de Wi-Fi ha estat
utilitzat per 3.105 persones.
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ESPORTS I JOVENTUT

Parc de Nadal Solidari
Els dies 27, 28 i 29 de desembre per
la tarda vam poder gaudir un any
més del Parc de Nadal Solidari, que
s’organitza als pavellons de la Plaça
dels Països Catalans. Un esdeveniment
que és esperat tant pels nens i nenes
de Llinars del Vallès com pels dels
pobles del voltant, degut a la gran oferta
d’activitats i el volum del parc. Tot i
que potser també sigui degut a què
s’agraeixi una activitat en família en
un pavelló calentó en aquestes dates
en què el fred amenaça. Així mateix,
l’entrada al Parc no es cobra, sinó que
es demana als assistents que portin
una donació que serà destinada als
més desfavorits, ja sigui portant algun
aliment de llarga duració, que Càritas
s’encarrega de fer arribar a qui ho
necessita; o una joguina, que per segon
any l’ONG ‘Joguines sense Fronteres’
s’encarregarà de reparar-les en cas
que estiguin malmeses, i fer-les arribar

als/les futurs/es propietaris/àries.
Com ja porta fent-se en altres edicions,
al Pavelló s’hi va destinar la zona jove,
on podien acostar-se per fer tir amb
arc, jugar un partit de futbol o fer
tombarelles en els inflables gegants.
Gràcies a la col·laboració de les entitats,
també es podien fer unes carreres
d’slot (més conegut com Scalextric),
sortir a cremar amb els diables de la
Piula o trencar-se les banyes jugant als
escacs.

En total, uns 600 infants i joves van
passar-se els dies 27 i 28 pel Parc,
xifra que va fregar els 700 l’últim dia
del parc, el dia 29, amb la gran acollida
que sempre rep el caga tió. Per seguir
parlant de números, es van recol·lectar
66,80€ que es van destinar a la ONG
Nzuri Daima, mentre que ens és
impossible fer un recompte del gran
volum de joguines i aliments que vam
recollir, que solament podem afegir que
va ser moltíssim.

Per altra banda, a la pista annexa els
més petits van trobar-se una zona
amb racons amb mil joguines, un
espai on pintar-se la cara, un altre on
fer manualitats, o el gran reclam: els
inflables! Aquest any comptàvem amb
la participació de l’Agència de Residus
de la Generalitat, que van portar-nos un
gran inflable que era l’excusa perfecta
per fer pedagogia sobre el reciclatge.

Un altre any, aquest Parc no hagués
sigut possible sense tot l’equip de ‘El
Tercer Element’, que li va donar forma
i dinàmica, ni la col·laboració de les
voluntàries i voluntaris que venien
des de l’Espai Jove la Masoveria, els
quals van estar al peu del canó els tres
dies. No hi ha dubte que aquest és un
esdeveniment engrescador que s’ha
consolidat any rere any al poble.

L’entrada al Parc no
es cobra, sinó que es
demana als assistents
que portin una donació
que serà destinada als
més desfavorits, ja sigui
portant algun aliment
de llarga duració, que
Càritas s’encarrega
de fer arribar a qui ho
necessita; o una joguina,
que l’ONG Joguines
sense Fronteres reparteix
entre els nens
6
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Projecte FUTBOLNET
La filosofia d’aquest projecte es basa en
promoure el treball en valors a través
de l’esport en joves de 12 a 16 anys
de Llinars, per facilitar la seva inclusió
a la societat i el seu desenvolupament
personal.
Valors com l’esforç, el respecte, el
treball en equip, la humilitat i l’ambició
es treballen per tal de fomentar el
desenvolupament individual i col·lectiu.

El passat mes de gener, el
departament d’esports de
l’Ajuntament va iniciar un projecte
conjuntament amb la Diputació de
Barcelona i la Fundació FCBarcelona
anomenat FutbolNet, el qual engloba
tota mena d’esports col·lectius.

Per posar en pràctica l’esport s’utilitza
una metodologia basada en tres temps.
El primer temps els dos equips acorden
les normes amb les que volen jugar,
relacionant-les amb els valors i identificantne els comportaments vinculants.
El segon temps es tracta de jugar
i posar en pràctica les normes
acordades.

I per últim, el tercer temps és una
reflexió per part dels dos equips sobre
com ha anat el partit.
Llinars duu a terme aquest projecte
els dilluns i els dimecres de 17 a
19 h al pati de l’Institut Giola. Tot i
que el nom faci referència al futbol
aquest projecte engloba tot tipus
d’esports col·lectius i obre les portes
a tots els joves de 12 a 16 anys, amb
qualsevol tipus de capacitat física
i amb qualsevol nivell, per a que
puguin gaudir de la pràctica d’esport
col·lectiu i créixer amb responsabilitat,
autonomia i llibertat.
Si esteu interessats contacteu amb la
coordinadora de FutbolNet a Llinars
trucant o enviant un whatsapp al
627508304, o enviant un correu a
esports@llinarsdelvalles.cat

Llinars crea la mesa
local d’ocupació
El Servei Local d’Ocupació ha tingut
la iniciativa de crear una mesa local
d’ocupació, amb l’objectiu de promoure
una ocupació estable i de qualitat entre
el teixit productiu de Llinars.
Veient les necessitats del mercat
laboral i els perfils que necessiten les
empreses, es va plantejar treballar
conjuntament per aconseguir que
les persones en situació d’atur
i/o persones que vulguin millorar
professionalment, estiguin millor
qualificades per poder accedir a llocs
de feina.
Paral·lelament, les empreses indiquen
quins són els requisits necessaris per
cobrir els seus llocs de treball, i així el
Servei Local d’Ocupació coordina la
formació corresponent.
HIVERN 2018 LLINARS DEL VALLÈS
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

Llinars del Vallès participa al
projecte turisme sostenible
al Baix Montseny beneficiari
dels Fons FEDER
El Consell Comarcal
liderarà la gestió i execució
del projecte cofinançat
amb fons FEDER Turisme sostenible al Baix
Montseny- en el marc del
Programa Operatiu FEDER
de Catalunya 2014-2020,
Eix prioritari 6, que compta
amb la participació dels
ajuntaments de Llinars
del Vallès, Santa Maria de
Palautordera i Sant Pere de
Vilamajor
Una de les actuacions previstes
a Llinars del Vallès és El Centre
d’Informació Cultural i Paisatge Baix
Montseny – BTT
El projecte Turisme sostenible al Baix
Montseny vol avançar en la definició
d’una oferta turística encaminada
a donar una alternativa d’arribada
i d’esbarjo al parc Natural del
Montseny, amb la finalitat de valoritzar
turísticament els municipis del Baix
Montseny, i treure pressió de la
circulació rodada que pateix el massís
del Montseny.
Així mateix, mitjançant les actuacions
que es preveuen dur a terme en els
tres municipis participants al projecte
es planteja una oferta turística
encaminada a:
»» La creació d’una ruta turística
8
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alternativa al Baix Montseny des
de l’ús dels serveis i activitats que
plantegen els municipis participants
per a aconseguir valoritzar el
patrimoni natural i cultural i potenciar
el desenvolupament econòmic i
l’ocupació de la zona.
»» Treure pressió al Parc Natural
del Montseny, que pateix d’una
alta demanda turística que a més
està estacionalitzada. Permetent
contribuir a l’esponjament dels fluxos
de visitants al Parc.
»» Contrarestar i reduir l’alt ús del
vehicle privat al Parc Natural del
Montseny.
En concret les actuacions previstes
que pretenen ser pols de dinamització
turística de la porta del Montseny i punt

d’inici i final de les rutes de cicloturisme
i senderisme són:
1. El Centre de dinamització del
turisme sostenible a l’Estació de
Ferrocarril de Santa Maria de
Palautordera;
2. El Centre d’Informació Cultural i
Paisatge Baix Montseny – BTT de
Llinars del Vallès;
3. Centre de promoció cultural
tradicional i artístic Baix Montseny
de Sant Pere de Vilamajor.
En el marc del projecte, al voltant
d’aquestes tres actuacions,
s’impulsaran activitats culturals per
posar en valor el patrimoni cultural
material i immaterial del Vallès Oriental,
com la tradició excursionista, a través
d’activitats i exposicions temporals i
itinerants.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

El I tast a ‘La carpa’ es presenta a Llinars
com la gran novetat de la XXI edició de la
Fira dels Torrons
La Carpa ha estat l’escenari d’un nou format de la Fira dels
Torrons on la gastronomia ha estat la gran protagonista
d’enguany. El I Tast a “La Carpa” va acollir, entre d’altres
propostes, un concurs de cuina coordinat pel Gremi
d’Hostaleria del Vallès Oriental, en el que hi van participar
24 alumnes dels cursos d’FPI de cuina i serveis de la
restauració de Granollers i Lliçà d’Amunt. En aquesta ocasió
els granollerins es van endur el primer premi.
Seguint amb la proposta gastronòmica, el Tast “a la carpa” va
oferir, a part del concurs de cuina, sessions de show cooking,
maridatges, etc, combinat amb els espectacles i activitats
diverses per a totes les edats. Per altra banda els visitants van
poder gaudir de tastos dolços i salats que van oferir diferents
restaurants i pastisseries. A la plaça dels Països Catalans es
van ubicar les parades d’artesans alimentaris i a dintre de la
carpa les parades d’articles variats.
Malgrat el fred intens del cap de setmana la fira va tenir molt
bona acollida i la proposta gastronòmica ha estat un èxit.
Aquesta edició de la fira també ha comptat amb el racó de
Nadal i l’Arbre dels desitjos, i amb el tren de la fira que feia un
recorregut per diverses places del municipi.

La Taula Rodona,
l’espai de reflexió
del Punt Dona
La Taula Rodona del Punt Dona és un espai de reflexió
sobre el present i futur de les dones, on totes les persones
interessades poden fer propostes de millora i/o plantejar
noves activitats per tal d’incorporar-les a la nostra agenda.
En la passada taula es va fer una petita valoració de l’acte
del 25 de novembre: “Dia Internacional de la Violència vers
les Dones”, es va parlar de l’organització de l’acte del 8
de març: “Dia Internacional de la Dona” i de les possibles
activitats que es poden organitzar de cara a la primavera.
També es van fer propostes de la sortida cultural que
possiblement es realitzi al maig.
Les sessions de Taula Rodona es celebren trimestralment i
sempre compten amb la participació de l’Associació Dones
de Llinars. La propera sessió tindrà lloc el proper 18 d’abril a
les 17 h a Can Mas Bagà.
HIVERN 2018 LLINARS DEL VALLÈS

9

PUNT DONA

Exposició “30 anys de Txernòbil”
Durant el mes de març tindrà lloc a la Biblioteca una
exposició titulada “30 anys de Txernòbil” de Raúl Moreno
i Rosa Maria Pascual, un recull de fotografies impactants
sobre les greus conseqüències ambientals i humanes que
s’han derivat arrel de l’accident nuclear que va patir la Central
Nuclear de Txernòbil (Ucraïna) el 26 d’abril de 1986.
Rosa Maria Pascual també és autora del llibre ‘On vas, Irina?’
que relata la història d’una nena que creix en un món marcat
per l’accident nuclear. Per sort, ella i la seva família comptaran
amb l’ajuda d’una associació que acull famílies ucraïneses a

Catalunya. A través de la vida de la Irina, es pot conèixer de ben
a prop la tragèdia de Txernòbil i les seves conseqüències.
L’explosió a la Central Nuclear de Txernòbil va ser el primer
accident nuclear en ser classificat amb un nivell 7, el més
alt a l’escala internacional d’accidents nuclears. Aquell dia,
en un augment sobtat de potència al reactor número 4 de
la central, es va produir l’explosió de l’hidrogen acumulat
dins del nucli pel sobreescalfament. L’any 2011 a la Central
Nuclear de Fukushima es va produir un accident classificat
també amb el nivell més alt.

Caminada
“Estima’t”
entorn al Dia
Internacional
contra la
Violència
vers les
Dones
Sota el lema “Estima’t”, aquest és el segon any que la caminada s’organitza
conjuntament entre els ajuntaments de Llinars del Vallès, Sant Antoni de
Vilamajor i Sant Pere de Vilamajor, amb la col·laboració de la Diputació de
Barcelona.

El 25 de novembre va tenir lloc la quarta caminada
entorn al Dia Internacional contra la Violència vers
les Dones
L’acte, que va gaudir d’una gran participació, consistia en una caminada des de
Llinars a Sant Antoni de Vilamajor, el primer tram, i un segon tram des d’allà fins
a la Fàbrica de Sant Pere de Vilamajor, on l’Associació Dones de Llinars va llegir
un manifest i el grup Mesmusic va fer una actuació de cloenda.
Multituds d’actes reivindicatius a nivell nacional es van esdevenir durant
el dissabte 25 de novembre, donades les dades preocupants sobre una
problemàtica social que es perpetua en la nostra societat, cada vegada més entre
menors. Les activitats de sensibilització són fonamentals per fer front a aquesta
problemàtica, per avançar com a societat i excloure de les nostres relacions la
violència de gènere. Un dels espais més igualitaris per desenvolupar aquesta
sensibilització és l’aula, per aquest motiu des de les escoles és importantíssim
treballar les desigualtats de gènere entre els infants i adolescents. L’educació és
sens dubte la columna fonamental del canvi.
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ENSENYAMENT

La societat coral Amics de la Unió
consolida el projecte escolar impulsat
a l’Escola de Música Municipal
El curs 2016-17 ha estat un any més
de creixement en el nombre d’alumnes
de l’Escola Municipal de Música des de
que la societat coral Amics de la Unió va
iniciar la seva gestió el curs 2012-13. Una
veritable consolidació del projecte escolar
impulsat a l’EMM de Llinars del Vallès.

el mateix pla d’estudis que des del
1995 estan aplicant a Granollers. Fruit
d’aquest èxit l’Ajuntament de Llinars
del Vallès ha signat un conveni amb els
ajuntaments de Cànoves i Dosrius per a
que l’escola de Música de Llinars també
presti servei en aquests municipis.

En el curs actual 2017-18, el nombre
d’alumnes de l’EMM és de 220
aproximadament, una xifra que
s’interpreta com un clar símptoma de
la bona rebuda que ha tingut el projecte
d’Amics de la Unió a Llinars, seguint

A part del que són les classes, han
apostat des del principi per retornar
al municipi els fruits del treball dels
alumnes en forma de concerts que
enriqueixin la vida cultural de la
comunitat. D’aquesta manera s’ha anat

consolidant també una programació
musical estable al llarg de l’any
promoguda des de l’EMM.
Aquesta programació inclou activitats
com tallers, audicions, orquestrades,
colònies, etc, que integren l’EMM al teixit
associatiu i cultural del municipi i de la
comarca en general, dotant a l’escola
de cors i orquestres que puguin oferir
concerts de qualitat com el concert
de Santa Cecília, concerts de Nadal,
concerts de joves intèrprets i concerts
de final de curs, entre d’altres.

Can Lletres acull
una xerrada sobre
Etiòpia
Un dels actes que va tenir gran acollida la passada tardor
a Can Lletres, va ser una interessant xerrada sobre el dia
a dia dels infants i les dones a Etiòpia, un país de l’Àfrica
central castigat per una història plena de guerres i sequeres,
però alhora un país fascinant ple de contrastos, una de les
civilitzacions més antigues de la Terra.
La seva gent, plena de dignitat, viu majoritàriament al límit
de la supervivència. Actualment però, està fent avenços
significatius que permeten mirar al futur amb esperança.
La xerrada va anar a càrrec de Carles Estela, autor de
l’exposició “Infàncies etíops” i de Marta Fos i Judit Sadurní,
autores del conte “Etiòpia, un país de llegenda”, un conte
solidari que pretén sensibilitzar i difondre entre infants i adults
la història d’Etiòpia a través de breus capítols que expliquen
els dos infants etíops protagonistes, la Meseret i el Kenenisa.
El conte, que ha estat il·lustrat per la Raquel Hidalgo, fomenta
els valors solidaris i l’empatia cap a aquest meravellós país.
HIVERN 2018 LLINARS DEL VALLÈS
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ENSENYAMENT

D’Erasmus per Polònia
El passat 1 d’octubre, set alumnes de 6è de l’escola Salvador
Sanromà, l’Aaron, l’Alba, la Carla, l’Èlia, el Joan, la Joyce i
la Júlia van viatjar a Polònia per participar en el programa
Erasmus, amb el nostre projecte KA2 anomenat SMART, el
qual s’està duent a terme entre l’escola Salvador Sanromà i
quatre centres educatius de Xipre, Grècia, Itàlia i Polònia.
El curs passat els alumnes d’aquests quatre països ja van
estar a Llinars convivint amb l’alumnat d’aquí, compartint
experiències i participant en diferents activitats educatives
i lúdiques. I aquest primer trimestre del curs 2017-18 han
estat els alumnes de Llinars els que han viatjat a Polònia i
han pogut gaudir d’una experiència inoblidable, convivint amb
les seves famílies d’acollida i realitzant activitats diverses,
visitant Cracòvia, gaudint de sopars típics, etc. Reconeixen
que els ha costat una mica comunicar-se en anglès i que en
algun moment han trobat a faltar els seus familiars, però que
en general ha estat una experiència molt bonica i profitosa.
L’Agenda de Serveis ha tingut l’oportunitat de parlar amb la
Gabriela, directora de l’Escola Salvador Sanromà, per saber
la seva opinió sobre aquesta experiència.
»» Gabriela, fareu algun viatge més d’intercanvi durant
aquest curs?

El TA acollirà
la segona edició
de la Mostra de
Teatre de
Secundària
El 18 de maig es celebrarà al Teatre
Auditori de Llinars la 2a Mostra de Teatre
de Secundària, impulsada conjuntament
per l’Escola Ginebró, el Teatre Auditori i
l’Ajuntament de Llinars.
La Mostra va adreçada als centres
d’Educació Secundària del Vallès Oriental
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Sí, en farem dos més. Un a Creta, el mes de febrer, en
el que hi aniran 7 alumnes. I un altre a Xipre el maig, a
on hi aniran quatre alumnes. I per tal que tots els nostres
estudiants de 6è es quedin amb el cuquet viatger satisfet
els hem organitzat un viatge de final de curs a Dublin.
»» Com estan vivint les famílies dels alumnes aquest
projecte?
Amb molta emoció, tot i que passen nervis quan els seus
fills i filles són fora. Però valoren molt aquesta oportunitat
de viatjar i veure món. I els profes acompanyants els
mantenen informats constantment, tant via directa amb
whats’apps, com a través de la nostra wiki a on anem
penjant fotos i comentaris del viatge. Aquí teniu l’adreça
per si voleu fer-li una ullada:
http://123smart.wikispaces.com/
»» Quines conclusions pots treure d’aquesta experiència?
És una experiència fantàstica! Tota l’escola estem
participant en el projecte, des de P3 fins a 6è. I tot i que
els únics viatgers són els alumnes de 6è, la resta de nens
i nenes s’impliquen igualment en les moltes activitats que
duem a terme dins del projecte SMART.

Moltes gràcies Gabriela!

i Baix Montseny que durant el curs
escolar realitzin activitats teatrals dins
l’horari lectiu i que vulguin compartir el
seu treball amb la resta d’instituts. Com a
la primera edició, aquesta segona compta
amb la participació de l’Institut Giola i
l’escola Ginebró de Llinars del Vallès,
l’IES Can Record de Sant Esteve de
Palautordera, l’Institut Reguissol de Santa
Maria de Palautordera i l’Institut Vilamajor
de Sant Pere de Vilamajor.
La mostra té com objectiu posar de
manifest el valor pedagògic i educatiu
del teatre i, en general, de totes les
arts escèniques, ja sigui com actrius/
actors o com espectadors/es, a fi de

fomentar el consum de la cultura i de
posar en pràctica una actitud responsable
i respectuosa que l’alumnat haurà
d’estendre al llarg de la seva vida.
L’Alumnat representarà fragments o
petites obres teatrals de 15 a 20 minuts
de durada, en aquest sentit el que es
pretén és impulsar el treball d’actor/
actriu com a mitjà per aconseguir el
desenvolupament personal i/o grupal,
per això no caldrà grans decorats ni
vistosos vestuaris, sinó un espai on
destaqui el treball de l’actor/actriu tant
si tenen un paper més rellevant com
un més secundari que resultarà igual
d’imprescindible.

SERVEIS SOCIALS

Espai d’acompanyament a la Criança
per a infants dels 0 als 3 anys
Una bona estimulació a nivell
cognitiu, motriu, emocional, del
llenguatge i sensorial és fonamental
per un bon desenvolupament dels
nens/es durant tota la infància, més
especialment dels 0 als 3 anys.
L’espai criança pretén ser un punt de trobada per les mares
i pares, amb infants que tinguin aquestes edat, on poder
compartir experiències, aprendre plegades els hàbits i rutines,
etc. També és vol crear un espai simbòlic on es puguin
expressar i gestionar en un entorn segur totes les angoixes
que apareixen en la criança.
És una iniciativa que sorgeix des de l’equip de serveis
socials el curs 2015-2016. En aquell moment les sessions es
realitzaven un cop al mes a Can Lletres i la valoració de tots
els implicats en el projecte, va ser molt positiva. És per aquest
motiu que aquest curs 2017-2018 s’ha decidit tornar a oferir
l’espai a les famílies del municipi. Durant els mesos d’octubre,
novembre i desembre s’han realitzat sessions quinzenals. En
aquesta ocasió es va fer un canvi d’emplaçament, ubicantho a la llar d’infants Petits Estels. En el nou espai es poden
utilitzar els materials i jocs dels què disposa l’equipament.
Degut a la bona acollida s’ha decidit continuar l’activitat de
gener fins al juny, i així completar tot el curs escolar.
A partir d’aquest gener de 2018 la proposta s’ha ampliat,
fent sessions cada setmana. També s’ha modificat
l’estructura, ja que es faran 3 tipus de sessions diferents.
Per una banda cada 15 dies es continuarà fent trobades
amb totes les famílies enfocades a compartir experiències,
reconèixer els vincles afectius, treballar una bona
comunicació. Per una altra banda, les altres setmanes
es faran sessions enfocades a famílies amb nadons de 0
a 1 anys, i altres per a famílies amb infants d’1 a 3 anys.
Això farà que es divideixi el grup, segons les edats dels
fills/es, ja que es va considerar que els moments vitals
són força diferents i així es podia aprofundir millor en les
característiques de cada etapa. Per tenir més informació
d’aquest espai podeu trucar a Can Mas Bagà.
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SERVEIS SOCIALS
Els maltractaments
a la gent gran, una
problemàtica molt
present a la nostra
societat
Davant la sensibilitat dels
ajuntaments del Baix Montseny
envers la problemàtica dels
maltractaments a la gent gran,
es va crear una comissió entre el Consell
Comarcal del Vallès Oriental i la Diputació de
Barcelona per fer front a aquest tema a través
de diferents actuacions, com l’elaboració
d’una guia de detecció de possibles casos
i una campanya de sensibilització al voltant
d’aquesta greu problemàtica que pateixen
moltes persones grans.
Des del passat mes d’abril, Llinars està
realitzant un seguit d’accions emmarcades
en la campanya “Tracta’m bé” per tal de
promoure la sensibilització vers el bon tracte
cap a les persones grans.
A partir de la comissió creada, es va arribar
a conèixer la feina que ja s’havia fet en altres
consells comarcals i ajuntaments sobre els
maltractaments a la gent gran. Així, el Consell
Comarcal del Solsonès havia dut a terme una
campanya de sensibilització amb l’elaboració
d’un llibre de petits relats que il·lustren els
diferents tipus de maltractaments que pot patir
una persona gran. “Relats amb tracte” és un
llibre diferent, que ens fan pensar i reflexionar
sobre un problema existent molt greu que
malauradament queda molt amagat en la
societat en la que vivim.
Gràcies a les gestions que el Consell Comarcal
del Vallès Oriental ha portat a terme per a la
difusió del llibre, des de l’Agenda de Serveis
us oferirem un relat en cada una de les
edicions de la seva publicació.
En anteriors edicions de l’Agenda de Serveis
us vam oferir els següents relats:
Diagnòstic, escrit per la Maribel Bella Orrit
– Agenda de Serveis 18

Dissabte, escrit per la Tània Pujol Esteve
– Agenda de Serveis 19
El que és teu és meu, escrit per la Sònia
Pallarès Gilabert – Agenda de Serveis 20
Hotelet amb encant, escrit per la Maribel
Bella Orrit – Agenda de Serveis 21
Diana és nom de princesa, escrit per la
Maribel Bella Orrit – Agenda de Serveis 22
No pateixis que ja sóc aquí, escrit per la
Maribel Bella Orrit – Agenda de Serveis 23
Aquesta vegada us presentem un relat escrit
per la Lurdes Ribera i Balagué, titulat: De la
nostra sang.
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De la nostra sang
Quan el Jaume era jove, a pagès tot funcionava segons un guió establert, no hi havia lloc
per a la improvisació i els sentiments comptaven ben poc. Per això, ell, igual que havien fet
el seu pare i el seu avi, va buscar una noia de bona família i millor reputació i s’hi va casar.
El pas següent havia de ser necessàriament tenir un hereu que gestionés el patrimoni
familiar i perpetués el nom de la casa. Aquí, però, les coses es van començar a tòrcer, de
manera que al cap de cinc anys de casats el Jaume i la Carme encara no tenien fills. Un
cosí del Jaume els va proposar d’adoptar un nen d’una família “pobra” que ell coneixia.
—No, perquè no serà de la nostra sang –li va contestar el Jaume.
Quan ja gairebé havien perdut les esperances de tenir descendència, la Carme va
quedar embarassada i al temps va néixer la Pilar.
—No és un nen però almenys porta la nostra sang —va dir el Jaume content però amb
certa resignació.
—Així ens podrà cuidar quan siguem grans —va manifestar la Carme.
En la Pilar, tan anhelada i desitjada, varen dipositar totes les seves il·lusions i esperances.
Va anar creixent sense que li faltés mai de res i va arribar el moment d’anar a ciutat a
estudiar una carrera.
El guió marcava també que una dona no pot portar les regnes d’una casa de pagès si no
és amb un home al costat. Per això, el Jaume i la Carme varen pensar que el millor seria
que la Pilar estudiés per a mestra, d’aquesta manera no hauria d’estar gaire temps fora de
casa i, potser així, el dia de demà podria arribar a treballar a l’escola del poble i casarse amb algun noi dels voltants que volgués cuidar la finca. A la Pilar ja li va semblar bé,
sobretot perquè això significava lliurar-se per un temps de la vigilància dels pares.
A ciutat, la Pilar va anar descobrint tot un món ple de possibilitats; lluny del control dels
pares i amb l’assignació mensual força generosa que li anava arribant, no li calia pensar
en res més que no fos divertir-se i gaudir al màxim. Així va començar a fer campana a la
facultat i va deixar els estudis sense que els seus pares se n’assabentessin.
La necessitat d’experimentar noves sensacions i la insatisfacció de tenir-ho tot sense ni
haver-ho de demanar la varen portar a freqüentar ambients on era habitual el consum
d’alcohol i altres drogues. A poc a poc li va canviar el caràcter: es va tornar esquerpa i
solitària. Quan anava a casa es mostrava cada cop més exigent i dèspota envers els seus
pares, cada vegada els demanava més diners i cada vegada amb més exigència; ells no
gosaven portar-li la contrària, i si ho feien ella reaccionava agressivament. Malgrat tot, els
pares es negaven a reconèixer el problema.
—És jove i té el cap ple de pardals —deia la mare.
—Ja madurarà —contestava el pare.
El dia que la Pilar va dir als seus pares que volia tornar a viure a casa perquè havia decidit
que no li agradava fer de mestra i que volia treballar ajudant el pare, ells ho varen celebrar
encara que amb certa recança per algun motiu que ni ells sabien explicar.
Un cop instal·lada a casa, la Pilar no va ajudar ni el pare ni la mare, ni tan sols era capaç
de cuidar-se d’ella mateixa. No li calia fer res per tenir el plat sempre a taula, la roba neta
i disposar dels diners que, generosament, li donaven els pares per poder anar a ciutat
sempre que volia i tornar quan se li havien acabat.
A mesura que els pares s’anaven fent grans, ella reclamava cada cop més protagonisme
en la gestió del patrimoni i ells li anaven donant, temorosos de la seva actitud cada vegada
més dèspota i agressiva. A poc a poc l’economia familiar se n’anava ressentint.
Després d’una llarga malaltia la mare va morir i pocs anys després el pare va emmalaltir;
llavors la Pilar va agafar les regnes de la casa, es va barallar amb els veïns, els masovers i
la família. El pare va quedar indefens i aïllat a mercè de la seva voluntat. Ningú s’acostava
a la casa, només el metge quan era imprescindible i alguns germans i nebots del Jaume
que l’anaven a veure de tant en tant, aprofitant les llargues absències d’ella. Uns i altres li
aconsellaven que havia de marxar per anar a algun lloc on el poguessin cuidar. Malgrat tot,
el Jaume es negava a abandonar la casa. Com podia abandonar allò que era el seu món,
tot el que tenia i havia cuidat durant tota la seva vida?
El Jaume, molt prim, amb una barba blanca que no deixava veure el seu rostre pàl·lid com
la cera, amb les espardenyes foradades a retaló, la bata plena de llànties, estava assegut
darrere les vidrieres del menjador de casa i contemplava amb els ulls entelats els camps
erms, els coberts mig ensorrats, les eines de treballar la terra rovellades. Sobre la taula
hi havia un plat d’arròs molt passat, una poma que no havia tingut esma de pelar i un
iogurt que esperava que algú li tragués l’embolcall. Feia dos dies que estava sol a casa i
no veia la Pilar. Va sentir la remor d’algú que pujava l’escala; es va posar en guàrdia, tens,
esperant algun crit, algun retret, algun insult. De seguida, però, es va relaxar en sentir una
veu coneguda, amable, que li deia: “Què fas Jaume?” Era el seu cosí que en veure el seu
estat no va dubtar ni un moment.
—Això s’ha acabat, ara mateix véns amb mi a casa.
Ell, esgotat i trist, amb llàgrimes als ulls, no s’hi va poder ni voler negar i el va seguir
agafat del braç amb el cap cot i les espardenyes a retaló.

OBRES I URBANISME

Nova vialitat al turó Tres Pins
Per tal de millorar la circulació de
vehicles en la zona Turó Tres Pins
i adequar els accessos a l’Escola
Ginebró s’han realitzat les obres
d’urbanització del carrer Tossa i
carrer del Mestre Isidoro Inocencio.
Cal recordar que el gran trànsit de
vehicles que ja originava l’escola
Ginebró, enguany se li ha de sumar
l’efecte de l’ampliació de l’escola amb
el nou Institut de secundària.
Amb aquestes obres, que formen part
de les obres d’urbanització del sector
urbanitzable “sector B”, es pretén
millorar la circulació en aquesta zona.
El cost de les obres aniran a càrrec,
en bona part, dels propietaris del
sector.

Obres de millora
a la petanca

Nous vestidors
al camp de futbol

Aprofitant les obres de la zona
esportiva durant aquest estiu, s’han
realitzat obres de millora en les
instal·lacions de la petanca. S’han
refet clavegueram, instal·lacions,
paviments i jardineria. Amb
això s’aconseguirà que aquest
equipament de petanca segueixi sent
un referent a la comarca.

La gran activitat esportiva que es
desenvolupa al camp de futbol de
Llinars del Vallès, 18 equips, 47
hores d’entrenament setmanals, 258
practicants d’aquest esport, fa que
sigui necessària l’ampliació d’aquest
equipament.
Per això, des de l’Ajuntament es va
valorar la necessitat d’ampliar la zona
de vestidors.
Durant l’estiu es va aprofitar per fer
les obres de construcció dels nous
vestidors. Aquests estan acabats a
falta de les obres de connexió amb la
instal·lació de la caldera de biomassa
que dona servei a tota la zona
esportiva de Llinars, pavellons i camp
de futbol.
Els vestidors tenen un pressupost de
109.403,69 € i una superfície de 76m2.
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SERVEIS CENTRALS

Modificació de l’ordenança de civisme
El passat 29 de gener, el Ple
de l’Ajuntament va aprovar
la Modificació de l’Ordenança
de civisme i convivència
ciutadana de Llinars del
Vallès. Aquesta nova
ordenança presenta algunes
modificacions respecte a la
primera ordenança aprovada
l’any 2008, ara fa 10 anys,
fruit d’una millor convivència
entre veïns i veïnes, que es
reflecteix, entre d’altres, en
una millora de la cura de
l’espai públic en general.
Aquest fet ha generat una
baixada de les sancions en la
nova ordenança.
L’Ordenança de civisme
permet una ràpida
intervenció en casos
d’infraccions previstes en
el text, com ara bretolades
contra els equipaments i
espais públics, la qual cosa
crea un efecte dissuasiu a
l’hora de cometre aquests
actes. També contempla
en determinats casos la
possibilitat de canviar la
sanció econòmica per
treballs a la comunitat, de
manera que l’infractor pot
restituir el dany ocasionat al
conjunt de la població.

Transmissió dels
Plens Municipals
en directe
Durant la passada tardor es va posar
en marxa la retransmissió dels
plens de l’Ajuntament en directe,
una iniciativa que permet acostar la
política local a la ciutadania.
La visualització dels Plens es pot
fer a través del web de l’Ajuntament
www.llinarsdelvalles.cat, on també es
poden visualitzar les seves actes.
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Carta de Serveis de l’Oficina d’Atenció
a la Ciutadania
Les Cartes de Serveis són documents que recullen informació de les
prestacions i serveis que ofereix l’Ajuntament als ciutadans i ciutadanes, i
intenten recollir la valoració que en fan els usuaris per tal de millorar-ne la
prestació. Són, per tant, uns instruments útils perquè la ciutadania conegui els
serveis que ha de rebre i pugui participar en la seva millora.
A través d’una enquesta de satisfacció ciutadana i analitzant totes les queixes
i suggeriments rebuts, l’Ajuntament adquireix un compromís de millora del
servei per satisfer les necessitats dels usuaris i usuàries.
L’Ajuntament de Llinars ha elaborat la primera carta de serveis de l’Oficina
d’Atenció Ciutadana adquirint una sèrie de compromisos de prestació de
serveis sotmetent-los a una sèrie d’anàlisis periòdiques per tal de saber si es
compleix amb el nivell establert.

APUNTS CULTURALS

Pompeu Fabra
L’any 2018 estarà dedicat
a commemorar la figura
i l’obra de Pompeu
Fabra en motiu del
150 aniversari del seu
naixement i dels 100 anys
de la publicació de la
Gramàtica Catalana
Pompeu Fabra (Barcelona, 1868 –
Prada de Conflent, 1948), va ser un
filòleg català, gramàtic i lexicògraf
català, que des de molt jove va
expressar el seu interès per la
lingüística. Fabra era conegut com el
seny ordenador de la llengua catalana
per la seva tasca al capdavant de
la normativa moderna de la llengua
catalana, fent-la apta per als diversos
estils i funcions. Les seves primeres
propostes en el camp de la gramàtica
veuen la llum sota el segell de la
revista L’Avenç. El 1912 va publicar en
castellà la seva fonamental Gramática
de la lengua catalana, que tindrà
una nova versió en català el 1918:
Gramàtica catalana, adoptada com a
oficial per l’Institut d’Estudis Catalans,
i que enguany celebra els 100 anys de
la seva publicació.
Un dels punts bàsics de l’ortografia
defensada per Fabra va ser el
respecte envers la pronúncia dels
dialectes i l’etimologia dels mots.

La Generalitat de Catalunya va
acordar l’agost de 2017 dedicar
el 2018 a commemorar la figura
i obra de Pompeu Fabra, sota el
comissariat del gramàtic i lexicògraf
Jordi Ginebra.
Al llarg de l’any s’organitzaran
diverses activitats en memòria
i reconeixement de qui fou un
científic brillant, que va codificar i
modernitzar la llengua i la va fer apta
per als diversos estils i funcions. La
celebració farà especial incidència en
la seva aportació a la llengua, i també
posarà en valor el gran arrelament
social de la seva figura i obra arreu de
Catalunya.
L’Any Fabra ha iniciat el seu
recorregut amb l’obertura del web
de la commemoració http://llengua.
gencat.cat/ca/anypompeufabra i el
compte de twitter @anyfabra, que en
poc temps ha acumulat més de 500
seguidors. El web vol ser una finestra
a través de la qual s’exposaran totes
les activitats organitzades i inclou un
formulari perquè totes les institucions
i entitats que n’organitzin les puguin
incorporar i participin de la difusió
conjunta de la commemoració.
Un dels aspectes més singulars
del web és el Mapafabra, que té la
voluntat de geolocalitzar tots els
llocs, espais públics i infraestructures
dedicades a Fabra que hi ha arreu
dels territoris de parla catalana.

Pompeu Fabra de jove, vist per Ramon Casas
(MNAC). Wikimedia Commons.

Més informació sobre Pompeu Fabra a
http://llengua.gencat.cat/ca/anypompeufabra
@anyfabra
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ON VIATJA LA GENT DE LLINARS?

Creuer per
les Illes Gregues

Viatjar en un creuer
és la manera més
còmoda per conèixer
món en pocs dies. Una
fórmula agradable de
viatjar, sense presses
i coneixent diferents
països en un mateix
viatge.
La Tere Auladell i el
Joan Mercader van
viatjar en un creuer
per les Illes Gregues
el passat mes de
setembre, i ens han
explicat la seva
experiència durant
aquells dies.
Per què vau decidir fer
aquest viatge?
Perquè és una forma de
viatjar que ens agrada molt.
El fet de despertar cada dia
en un lloc diferent amb el
mar de fons i poder gaudir

de tot el que t’ofereixen
ens encanta! És una forma
de desconnectar i no
preocupar-te de res. Ja és
el tercer creuer que fem,
tot i que al principi no ens
entusiasmava la idea, però
uns amics ens van animar
a fer-ho i ens va agradar
tant que vam tornar a
repetir. El primer va ser pel
mediterrani, el segon per
Estambul-Venècia i aquest
últim per les Illes Gregues.

Quin és el recorregut que
vau fer?
Venècia (Itàlia), Bari
(Itàlia), Katakolon – Olímpia
(Grècia), Mikonos (Grècia),
Pireo – Atenas (Grècia),
Saranda (Albània), Dubrovnik
(Croàcia) i un altre cop a
Venècia. De fet diuen creuer
per les Illes Gregues però
realment també va per Itàlia,
Albània, Croàcia, i no només
Grècia.
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Com funciona el viatge en
un creuer? Quines opcions
hi ha per fer?
El creuer cada matí arriba
a un port diferent i tothom
qui vulgui pot sortir a visitar
coses o quedar-se dintre
del vaixell. Facis el que facis
no t’avorriràs perquè dintre
del vaixell hi ha multituds
d’activitats per fer. I si
decideixes sortir t’ofereixen
moltes excursions. De fet
molta gent ja va amb les
excursions contractades
amb anterioritat però així
pagues molt més. És millor
no contractar-les i un cop
allà decidir quines vols fer.
A cada port hi ha agències
amb els autocars a punt,
taxis, i fins i tot en alguns,
cotxes particulars que et
porten a fer visites i a un
preu més econòmic que les
contractades amb el creuer.
Com és una visita d’un dia
tampoc s’ha de pretendre
visitar-ho tot amb molt detall,

es tracta més de fer un
tastet de cada lloc.
Dintre del vaixell durant
tot el dia fan activitats tant
per als adults com per a la
canalla. I de cara a la nit hi
ha espectacles, teatres, balls
i els sopars de gala.

Què és el que més us
va agradar o us va
impressionar?
El fet de despertar-nos cada
dia en un lloc diferent! I en
aquest creuer, especialment
ens va agradar molt la
sortida i l’arribada a
Venècia que era la ciutat on
començava i finalitzava el
creuer. A la sortida a mida
que et vas allunyant del port
vas visualitzant una postal
de tota la ciutat amb els
seus canals. I l’arribada pel
Gran Canal amb la sortida
del sol, va ser preciosa! Una
imatge impressionant. De fet
Venècia és una ciutat que

ON VIATJA LA GENT DE LLINARS?

Si voleu explicar-nos la vostra experiència en algun viatge, poseu-vos en contacte
amb el departament de comunicació de l’Ajuntament a Can Mas Bagà, Av. Mas
Bagà, 24. Telèfon: 938413842. comunicacio@llinarsdelvalles.cat

ens encanta, fa anys vam visitar-la i és molt recomanable.
També ens va agradar molt Dubrovnik, és un lloc preciós!
Vam recórrer una muralla que envolta la costa i des d’allà els
paisatge és meravellós.

I Què és el que menys us va agradar?
El que menys va ser Saranda (Albania), no té res, cap encant,
és com si et traslladessis al passat, cotxes molt antics i en
molts llocs no hi havia llum. Suposem que és una parada que
es fa perquè sinó de Pireo a Dubrovnik el trajecte seria molt
llarg, però no es pot comparar amb la resta de llocs: Bari,
Mikonos, Dubrovnik, etc, que són molt macos i tenen uns
paisatges impressionants. Ens va cridar l’atenció que al port
de Saranda hi havia dones que teixien tapets de ganxet allà
mateix i els venien a 1 euro.
Quina és la millor època per viatjar-hi?
Nosaltres sempre viatgem al setembre que és quan tenim
vacances, i és més tranquil que no pas al juliol o l’agost. I
el mes de maig també ens han dit que és un bon mes per
viatjar-hi.
Podeu explicar alguna anècdota?
A Bari vam trobar un grup de sevillans molt simpàtics a la
porta d’una església, i una dona del grup portava en broma
un pal amb un pennis de goma enganxat a la punta a mode
de guia. Aleshores va venir un policia i li va fer amagar dient-li
que allò era anticristià i pobre dona es va quedar de pedra.
També és molt anecdòtic el contrast entre la gent del creuer
de com van vestits durant el dia i després a la nit. Hi ha gent
que als sopars de gala, especialment el del capità, van vestits
com si anessin de casament, especialment les dones amb
vestits llargs i brillants, fins i tot alguns amb cua. En canvi hi
ha gent que va mudada però no tan exagerada. I curiosament
la gent que ja ha fet molts creuers no van gaire mudats.
Únicament al sopar de blanc, aquí sí que gairebé tothom va de
blanc, perquè sinó crides molt l’atenció.

Hi tornaríeu?
I tant! Ens va agradar molt!
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ET VE DE GUST?

Us presentem unes
receptes de cuina típiques
de Cadis que ens ha fet
arribar l’Anabel Sánchez.
Esperem que us agradin!
“BERZA” ANDALUSA
Ingredients
• 200 grams de mongetes
• 200 grams de cigrons
• 250 grams de “caldillos” (verdura similar a la bleda)
• Un tros de cansalada
• Un tros de vedella
• Un tros de porc
• Peu de porc
• Cua de porc
• 1 xoriço
• 1 “morcilla” (botifarra de sang)
• Pebre vermell
• Pebre
• Comí
• Nou moscada
• All
• Sal
Preparació
Posem les mongetes i els cigrons en remull la nit abans,
de 10 a 12 hores aproximadament. Passat aquest temps ja
podem preparar la recepta.
Es colen les llegums i les posem en una olla. Hi afegim la
vedella, la cansalada, el porc, el peu i la cua de porc, i els
caldillos trossejats.
Afegim aigua a l’olla, la quantitat dependrà del que càpiga,
també afegim una mica de pebre vermell perquè agafi color
i ho posem tot a bullir durant una hora i quart, o mitja hora
en el cas que sigui olla exprés.
Una vegada que les llegums estiguin cuites afegim una
picada prèviament feta amb una cullerada de pebre, comí,
nou moscada, una dent d’all i sal. I també afegim el xoriço i
la “morcilla”. Deixem bullir 10 minuts més i servim.
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“PESTIÑOS”
Ingredients
• 500 grams de farina
• 1 llimona
• Oli d’oliva, un got i una
miqueta més
• 2 cullerades de sèsam
• 2 cullerades d’anís en gra
• Una copa de vi dolç
• Una copa d’anís dolç
• Sal
• Oli per fregir
• Mel
Preparació
Escalfem l’oli d’oliva a una paella i
afegim la pell de la llimona. Quan
estigui daurada la retirem i afegim a
la paella dues cullerades de sèsam i
dues cullerades d’anís en gra.
En un vol posem la farina fent un
buit al centre, en el qual hi afegim
l’oli amb el sèsam i el gra d’anís, la
copa d’anís, el got de vi dolç i un
polsim de sal.
Ho barregem tot amb una cullera i
ho amassem fent una bola gran que
taparem amb un drap i la deixarem
reposar 15 minuts.
Un cop passats els 15 minuts donem
forma als “pestiños”. Agafem una
bola petita, l’aixafem i l’estirem per
a que quedi molt fina, li donem la
volta i enganxem un cantó amb
l’altre. Un cop fets, els fregim en oli
abundant.
A continuació escalfem aigua i mel
en una paella (perquè la mel sigui
més líquida), ho aboquem en un
plat i passem els “pestiños” per la
barreja perquè quedin endolcits
amb la mel.

TEATRE AUDITORI LLINARS

HIVERN 2018 LLINARS DEL VALLÈS

21

TEATRE AUDITORI LLINARS

TEATRE

VENIU A MI. LA PASSIÓ
DE LLINARS DEL VALLÈS
Grup de teatre Till-Tall
Dissabte 17 i 24 de març > 17 h |
Diumenge 18 i 25 de març > 17 h | Sala Gran
Anticipada: 10 € | Taquilla: 11 €

Estrenada l’any 2000 i membre de la Federació Catalana de Passions, Veniu a mi està considerada com una de les Passions
més originals de Catalunya. La Passió de Llinars és una proposta teatral diferent en el panorama “apassionat” del país,
perquè ens explica una història universal del s. I a la manera del s. XXI. Apropeu-vos-hi per descobrir, o redescobrir, la
senzillesa del missatge original de Jesús.
Actors i actrius de Llinars i de pobles veïns formen part de l’elenc i enguany un jove llinassenc ha acceptat el repte de
representar el paper de Jesús. Teniu molts motius per no perdre-us La Passió de Llinars 2018!
Text i direcció: Reyes Barragán | Actors i actrius del Vallès Oriental

FESTI
VAL

Tallers gratuïts prèvia inscripció | Espectacles: 8 € cadascun | Abonament: 3 espectacles + 1 taller + 1 beguda: 15 €
Benvinguts a la primera edició del Festival Zero. Un festival de teatre, música, dansa i creació pensat per Teatres en Xarxa que
busca eliminar la distància entre el públic i l’artista. Vine al TA a gaudir d’espectacles directes, propers, que emocionen, que
són innovadors, que busquen la proximitat i el diàleg amb el públic i que t’encantaran i et sorprendran.

Abril: Divendres 6, Dissabte 7 i Diumenge 8 matí: Tallers gratuïts de pintura, música i teatre
ESPECTACLE DE TEATRE

Divendres 6 d'abril > 21 h

A.K.A
Amb Albert Salazar
La història d’un jove immigrant però d’aquí que es pregunta que és l’amor i que hi té a veure el sexe i si la justícia és igual per
tothom. Llenguatge jove i punyent, àgil i atrevit!

DANSA

Dissabte 7 d'abril > 17 h i a les 20 h

CONSEQÜÈNCIES
Cia. MOVEO
Aquesta peça de dansa contemporània és divertida, alegre, plena de moviment, feliç i diferent de tot el que has vist.
Premi del Públic a Fira Tàrrega, la Companyia Moveo t’atraparà. És imprescindible!

ESPECTACLE MULTIDISCIPLINAR

Diumenge 8 d'abril > 17 h i a les 19 h

MI GRAN OBRA
amb David Espinosa
Imagina’t una taula, plena de joguines i objectes, 20 cadires i 20 prismàtics. Prepara’t per ser el públic de la història més gran
explicada amb les coses més petites. Sorprenent.
Més informació a www.teatreauditorillinars.cat
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MÚSICA

ELS TRES TENORS:
GALA LÍRICA
Diumenge 15 d’abril > 18 h | Sala Gran
Anticipada: 12 € | Taquilla: 13,5 €

Concert homenatge als grans tenors Luciano Pavarotti, Plácido Domingo i Josep Carreras.
Amb els tenors: Josep Fadó, Àlex Vicens i Albert Deprius | Piano: Marta Pujol.

TEATRE
Espectacle en castellà

OTHELO
Una coproducció de La Villarroel
i Mika Project
Divendres 20 d’abril > 22 h | Sala Gran
Anticipada: 15 € | Taquilla: 16,5 €

“Siempre Shakespeare. Lo cómico es trágico y tan trágico que es cómico, o lo que somos capaces de hacer por odio y
celos”. Cuatro actores, especialistas en el teatro físico, el clown y el burlesco, interpretan la famosa tragedia de William
Shakespeare, Othelo”.
Una posada en escena única, divertida, moderna i alegre per una de les tragèdies més famoses de Shakespeare.
Vinguts de Buenos Aires i amb una gira internacional que els avala, els Mika Project et deixaran amb la boca oberta.
Direcció i adaptació: Gabriel Chamé Buendía / Actors: Matias Bassi, Elvira Gómez, Gabriel Beck i Martín López.

TEATRE

POLÍTICAMENT
INCORRECTE
Catarsi Teatre
Dissabte 21 d’abril > 18 h | Sala Gran
Anticipada: 5 € | Taquilla: 6 €

Catarsi Teatre repeteix el seu gran èxit còmic!

Som en una habitació de l’Hotel Palace de Madrid. Un Ministre del Govern (del PP) planeja passar la nit amb una
diputada de l’oposició (d’ERC); el desastre comença quan descobreixen el cos d’un desconegut atrapat a la finestra de
l’habitació. Políticament Incorrecte és un vodevil anglès, però no un qualsevol, sinó que, probablement, és el vodevil més
original, sorprenent i, sobretot, divertit que s’ha estrenat mai.
Amb Carles Mochales, Eduard Perales, Rebeca Raya, Carles Cullell, Queralt Pujol, Joan Grivé, Marina Martori,
Roser Torruella i Núria Crous / Direcció: Marina Martori.

TEATRE

SOL SOLET
Teatre Nacional de Catalunya Teatres en Xarxa
Dissabte 5 de Maig > 20 h | Sala Gran
Anticipada: 20 € | Taquilla: 22 €

Malgrat l’aparent ingenuïtat que semblen suggerir els ressons infantils de l’expressió «sol solet», el títol d’aquest drama fa
referència a la dolorosa soledat que ha emmotllat la personalitat extremadament sensible de Jon, el qual es veurà immergit
en un triangle de passions mal resoltes que farà aflorar les contradiccions irresolubles de l’ànima humana.
Un text desconegut d’Àngel Guimerà, adaptat i dirigit per Carlota Subiròs en producció del TNC que et portarà a descobrir un
dels millors personatges femenins del teatre català.
Amb: Mercè Arànega, Laura Aubert, Javier Beltran, Roger Casamajor, Ramon Pujol... | Producció: Teatre Nacional de
Catalunya i Teatres en Xarxa.
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TEATRE FAMILIAR

LIBÈL·LULA
Cia. Toti Toronell
Diumenge 20 de maig > 11 h i 17 h |
Jardins del TA
Anticipada: 5 € | Taquilla: 5,5 €

Pili, no ho trobes genial? Has vist com se t’omple la boca amb tantes “eles”? Libèlul·la.
En un petit teatre de fira, a l’home de la Pili li toca fer tots els papers de l’auca, i quasi sense voler desplega el seu univers
particular i artesanal. Univers que ha creat amb les seves pròpies mans, autòmats, titelles i humor es fusionen per donar
sentit a LIBÈLUL·LA.
Entra en un autèntic teatre als jardins del TA i deixa’t sorprendre! Màxim 55 espectadors per sessió!

MÚSICA CLÀSSICA

CONCERT DE MÚSICA
ROMÀNTICA AMB
ORQUESTRA I
SOLISTA
Diumenge 20 de maig > 18 h | Sala Gran
Anticipada: 12 € | Taquilla: 13,5 €

Un concert de música del període romàntic a Europa amb una orquestra nova, Arts Symphony Orquestra, formada per
membres de l’Orquestra Nacional de Catalunya i de l’Orquestra del Teatre del Liceu, i un solista d’excepció, Lukasz Dlugosz.

CINEMA / V.O.S.E.

DESAYUNO
CON DIAMANTES

(Breakfast at Tiffany’s, 1961)

de Blake Edwards

Divendres 25 de maig > 20 h | Sala Gran
3€
Holly (Audrey Hepburn) és una jove de la classe mitjana novaiorquesa que va de festa en festa per tal de trobar un home
ric que mantingui el seu ritme de vida. És del seu major interès la botiga de joies Tiffany’s de la Cinquena Avinguda. La seva
vida canviarà quan conegui a Paul (George Peppard), un escriptor mantingut per la seva amant rica que es mudarà a un
apartament en el mateix bloc que ella.
País: EUA / Durada: 115’ / Música: Henry Mancini / Actors: Audrey Hepburn, George Peppard, etc...
2 Oscars: a la millor cançó i a la banda sonora de pel·lícula no musical.

TEATRE

ADOSSATS
de Ramon Madaula
Diumenge 27 de maig > 18 h | Sala Gran
Anticipada: 20 € | Taquilla: 22 €

23 d’abril. Sant Jordi. Una urbanització de cases adossades al Vallès Occidental. El dia s’allarga, comença el bon temps.
Una família de classe mitjana catalana es troba al jardí de la casa del Jordi i la Carme. Tres generacions de Jordis celebren
plegats el dia del nostre patró. Però ho faran envoltats de roses plenes d’espines, de dracs que treuen foc, de cavallers que
potser no són tan valents i de princeses que es reserven un fort caràcter. La nova comèdia escrita per Ramon Madaula
promet moltes sorpreses!
Direcció: Jordi Casanovas / Repartiment: Ramon Madaula, Jordi Bosch, Rosa Renom, Carles Canut, Marieta Sánchez
Martínez i Guillem Balart.
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REPROGRAMACIÓ CONCERT

ANUNCIEM TRES NOUS CONCERTS
Aprofitem també per anunciar-vos tres
propostes musicals fora de calendari
fins ara.

LA BANDA DE SELLA
AL TA
Diumenge 18 de març a les 12h el TA
acollirà un concert únic de La Banda de
Sella.
Aquesta banda, amb més de 50
músics proposa un repertori de música
tradicional, molt alegre i festiu que
podreu sentir en directe i amb entrada
de 5€.
La Banda de Sella toca a Llinars del
Vallès dins del programa d’intercanvi
que la nostra colla de Gitanes va anar
a fer allà l’any passat. Una oportunitat
única de gaudir amb la música
tradicional catalana i valenciana.

“ELS INSTRUMENTS
DE VENT”
Per motius aliens al TA vam haver
de suspendre el concert de música
clàssica previst pel diumenge 28 de
gener a les 18h, però no patiu! Ja
tenim nova data. El concert serà el
diumenge 11 de març a les 18h de
la tarda a la Sala Tallers. Us recordem
que aquest concert és: de música per
a piano, oboè, clarinet, trompa i fagot
amb Kei HIKICHI, piano i RITORNELLO
QUARTET (oboè, clarinet, trompa i
fagot) que interpreten obres de Mozart
i Beethoven.

La coral TURÓ DEL VENT
de Llinars del Vallès farà el seu
tradicional concert de primavera-estiu
el 12 de maig, dissabte, a les 18h.
L’entrada és gratuïta i us recomanem
que no us el perdeu per veure com, un
cop més, ens sorprenen amb el seu
repertori i la seva millora constant.

L’ESCOLA DE MÚSICA
de Llinars del Vallès ens portarà un
concert molt especial: el d’intercanvi
amb un cor de cantaires basc. Serà el
divendres 6 de juliol al vespre.

I per acabar les novetats musicals,
concert de música clàssica.

Tot el benefici del concert anirà per
l’ONG Pro-Activa Open Arms.

Trobareu més informació de totes
les noves activitats a la web
www.teatreauditorillinars.cat
SUITE FOR VIOLA AND
JAZZ PIANO TRIO (1984)

de Claude Bolling el diumenge 10 de
juny a les 12h amb els músics Miquel
Serrahima a la VIOLA, Dani Espasa al
PIANO, Jonathan Camps al
CONTRABAIX i Marc Pino a la BATERIA.
El preu serà de 10€.

HIVERN 2018 LLINARS DEL VALLÈS

25

ESCRITS DELS GRUPS MUNICIPALS DE L’A JUNTAMENT
Grup Municipal d’ERC

Grup Municipal del PSC

Grup Municipal del MALL-CUP-PA

El carrer, lloc per conviure !!

Una legislatura acabada?

Els veïns i veïnes de Llinars del Vallès fem
molta vida social al carrer.

A mitjans de 2019 es faran les eleccions
municipals. Queda més d’un any encara
de legislatura. Però quan parles amb
l’equip de govern et dóna la sensació que
la legislatura està acabada.

La recollida de les escombraries és
deficitària. Tothom estem pagant aquest
dèficit i el que menys residus genera
se’l castiga econòmicament. L’elecció
de contenidors soterrats no propicia
la reducció de residus i el cost de durlos a l’abocador continua incrementant.
Proposem la recollida porta a porta.

Ens agrada passejar-hi, anar a comprar i
petar-hi la xerrada amb amics i coneguts.
Durant anys des de l’Ajuntament hem fet
esforços perquè aquest espai sigui digne,
ordenat, ben urbanitzat, .. amb places,
jardins, passejos, parcs infantils,...
Tenim cura del seu manteniment i mirem de
renovar-lo constantment.
Però aquest espai pateix moltes vegades
un mal ús, brutícia, sorolls, comportaments
incívics,...
Per això ara cal fer un esforç tots plegats.
Properament entrarà en funcionament, tal i
com es va proposar en el nostre programa
electoral, el servei d’agents cívics.
Aquests agents tindran encomanades les
tasques d’informació i vigilància d’aquelles
conductes incíviques que alguns, pocs,
ciutadans duen a terme.
Les deixalles en els contenidors abocats
de mala manera, els sorolls que molesten
als veïns, els excrements de gossos que
alguns, molt pocs, propietaris no recullen,
mal ús dels aparcaments i zones de càrrega
i descàrrega.
Totes aquestes males conductes les hem de
millorar !!
Aquests nous agents no volem que siguin
només sancionadors, volem que informin,
que eduquin, que ajudin als veïns i veïnes.
Que se’ls consideri molt propers, que se’ls
hi pugui fer suggeriments, advertències,
comentaris, ...
Pensem que aquest nou servei, agents
cívics, conjuntament amb campanyes de
sensibilització pel bon ús dels contenidors
d’escombraries, la instal·lació de nous llocs
pel passeig i esbarjo de gossos, l’aplicació
de l’ordenança de civisme, farà que millori
la qualitat de vida en aquest espai tant
estimat per nosaltres: el carrer.

Al darrer Ple es va aprovar la modificació
de l’Ordenança de civisme i convivència
ciutadana de Llinars del Vallès. I en la
reunió prèvia al Ple, el senyor alcalde,
Martí Pujol, ens va dir que no havien
propiciat un procés participatiu perquè la
legislatura estava pràcticament acabada!
En comptes de fer un esforç per obrir
un procés participatiu (com marca la llei)
per escoltar els veïns en relació a temes
tan importants com la tinença d’animals o
les sancions per incivisme, per exemple,
es va obrir un enllaç al web municipal,
durant menys d’un mes indicant que
s’iniciava el procés de participació
ciutadana. Ni un veí hi va participar. Per
no saber que es feia aquest procés no ho
sabíem ni tan sols els regidors i regidores
de la oposició.
I és que sembla que al senyor Pujol i al
seu equip, allò que no tingui a veure amb
la independència no els interessa i que
l’esforç que han de fer per tirar endavant
les polítiques adreçades als veïns i les
veïnes de Llinars hagi desaparegut.
Sort en tenim que els treballadors i
treballadores de l’Ajuntament són grans
professionals, compromesos amb la
feina, amb la responsabilitat que tenen i
amb Llinars, i tiren endavant els serveis
i els projectes, perquè si hem d’esperar
la iniciativa de l’equip de govern, anem
malament.
A l’alcalde sembla interessar-li més la
Diputació, de la que n’és vicepresident,
que no pas Llinars.
El proper any, però, de ben segur que
tindrem inauguracions a dojo, fruit més
de la inèrcia que no pas d’un projecte per
Llinars.
I és una llàstima, perquè la legislatura
no hauria de donar-se per acabada. Són
molts els problemes i les necessitats que
tenim com a societat, i s’espera de l’equip
de govern alguna cosa més que deixar-se
portar per la inèrcia dels projectes iniciats
ara ja fa una colla d’anys.
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ERC de Llinars ha rebutjat la nostra
proposta que els preus públics dels serveis
d’escola bressol siguin per trams en funció
de la renda. Tampoc ho accepta per a
l’escola de música.
Els grups municipals de l’oposició no tenim
res a dir sobre el pressupost municipal. No
hi ha debats previs i en una setmana hem
d’analitzar el seu contingut. Des de fa anys
proposem pressupostos participatius!
En l’Impost de Construccions les entitats
amb lucre (considerades que donen un
servei d’interès general) poden arribar a
tenir una exempció del 95%. En canvi la
ciutadania que realitza obres amb criteris
d’eficiència energètica no.
La construcció del teatre auditori es finançà
una part pel pressupost municipal i el 2018
hi ha prevista una subvenció municipal
inicial de 200.000€. Proposem solucions
per a que les persones adultes amb pocs
recursos econòmics també puguin gaudir
de la cultura.
La consulta popular que vam proposar per
a que TOTA la ciutadania opinés sobre la
revisió del planejament urbanístic va ser
rebutjada per ERC, PSC i PDeCAT. Només
MALL-CUP i GIpLL hi van votar a favor.
Ningú s’ha assabentat del període de
participació ciutadana per a revisar
l’Ordenança Cívica. Ni tan sols els grups
de l’oposició ens informaren! A ERC de
Llinars ja li va bé la democràcia de mínims
normatius: només ha penjat la convocatòria
a la pàgina web.
Hem fet la proposta de modificar el
nomenclàtor per tal de donar a una plaça o
carrer el nom de l‘1 d’octubre.
A Catalunya la taxa de risc de pobresa se
situa en el 19,2%. A Llinars correspondria
com a mínim a unes 1.862 persones. Durant
molts anys hem demanat quantes persones
són ateses pels Serveis Socials i encara no
ho sabem.

Grup municipal del PDeCAT
El Municipalisme s’ha de convertir en la
referencia de la nostre població Llinars del
Vallés.
En uns moments com els actuals, després
del mesos que portem amb la intervenció,
de fet, per part del Govern Espanyol, de les
nostres principals Entitats Autonòmiques
Generalitat i Parlament.
L´Ajuntament ha d´esdevenir, mes que mai,
del punt de trobada, on els nostres veïns
i veïnes, trobin solució als problemes que
afecten al seu dia a dia.
Ara es mes important que mai, que els
serveis socials de l´Ajuntament, donin
resposta i solucions als problemes greus
dels nostres veïns, tals com desnonaments,
dificultats en els pagaments del serveis
basics de aigua, llum, gas, etc..i que
tanmateix , també puguin atendre el màxim
de sol·licituds socials de tota mena: beques
menjador, ajudes a l´Escola de Musica,
lloguers socials, etc..
Igualment ara ens trobem en el moment
del tràmit de la modificació de l´ordenança
de civisme i convivència ciutadana, es una
bona oportunitat que tenim tots els veïns
de Llinars, de fer les nostres aportacions
per millorar aquesta norma general de
convivència, entre tots els que estem vivint
al Municipi, que tots , segur, el que volem,
es el millor poble possible per conviure i
poder gaudir del màxim de serveis i que
aquests en facin el nostre dia a dia, mes
segur i millor.
El Grup Municipal de PdCAT, esta
compromès i sensibilitzat en aquest fet i
la nostre tasca es fer les aportacions, que
facin que aquesta fita es porti a terme i es
pugui aconseguir.

Grup municipal del GIPLL
El grup municipal de GIPLL no ha presentat
escrit.

Reproducció literal dels escrits que ens han fet arribar des dels grups municipals de l’Ajuntament de Llinars del Vallès.
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OFICINES MUNICIPALS
AJUNTAMENT
OAC Plaça de la Vila
i Registre Civil
Tel. 93 841 27 50
Fax Ajuntament
Fax 93 841 28 14

SERVEIS MUNICIPALS

SANITAT

SERVEIS DIVERSOS

Jutjat de Pau
Tel. 93 841 37 01

Consultori municipal (CAP)
Tel. 93 841 05 73

Biblioteca municipal
Tel. 93 841 34 48
Fax: 93 841 34 49
Organisme de recaptació
i gestió tributària (ORGT)
Tel. 93 472 91 39

Hospital de Sant Celoni
Tel. 93 867 06 17

Oficina d’informació del
Parc Montnegre-Corredor
Tel. 93 867 94 52

CAN MAS BAGÀ
Serveis Socials
Punt Dona

EMERGÈNCIES

Serveis d’ocupació local

Emergències
Tel. 112

Servei de suport a les
empreses, emprenedors
i comerços
Oficina municipal
de consum

ESPORTS

Cultura i Joventut
Punt informació juvenil

Piscina municipal
Tel. 93 841 16 72

Esports
Tel. 93 841 38 42

Camp de futbol
Tel. 93 841 29 31

Fax Can Mas Bagà
Fax 93 841 37 21

Pavelló d’esports
Tel. 93 841 24 99
Pista annexa
Tel. 93 841 35 05

CAN LLETRES
Ensenyament
Tel. 93 841 37 02

l’Esportiu i pistes de tennis
93 841 15 90

EDUCACIÓ
CA L’ALEMANY
OAC Serveis territorials
i Policia Local
Tel. 93 841 20 62
Mòbil Policia Local
Tel. 696 97 93 98
Fax Ca l’Alemany
Fax 93 841 15 16

Hospital de Granollers
Tel. 93 842 50 00
Hospital de Granollers
URGÈNCIES
Tel. 93 842 50 31
Creu Roja Granollers
Tel. 93 861 12 40
Creu Roja Sant Celoni
Tel. 93 867 26 04
Servei d’ambulàncies
Tel. 902 23 20 22
Urgències mèdiques
Tel. 061

SOREA
Tel. 93 841 24 26
(Oficina de Llinars
Dimecres matí)
Avaries
Tel. 900 304 070
Atenció Client
Tel. 902 250 070
FECSA ENDESA
Tel. 900 878 119
Museu Can Bordoi
Tel. 93 841 08 75
Fons Joan Pla i Gras
Tel. 93 841 27 50
Casal de la Gent Gran
Tel. 93 841 36 40

TRANSPORTS

Oficina de correus
Tel. 93 841 12 77

RENFE
Tel. 902 240 202

Parròquia de Santa Maria
de Llinars
Tel. 93 841 08 71

Autobusos
Tel. 902 130 014
Servei de Taxi
Tel. 93 841 36 76

Parròquia de Collsabadell
Tel. 93 841 09 69
Deixalleria
Tel. 93 744 50 96
Consell Comarcal Vallès
Oriental
Tel. 93 860 07 00

Escola Damià Mateu
Tel. i Fax: 93 841 09 85

TEATRE AUDITORI

Escola Salvador Sanromà
Tel. i Fax: 93 841 08 65

Tel. 93 841 16 95

Escola Ginebró
Tel. 93 841 25 47
Fax: 93 841 27 08
Institut Giola
Tel. 93 841 28 66 / 93 841 38 89
Fax: 93 841 31 23
Escola de Música
Tel. 93 841 37 76
Escola Bressol Petits Estels
Tel. 93 841 19 74
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