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Festa Major 2016
Del 7 a l’11 de setembre va tenir lloc la Festa Major d’enguany,
la festa més esperada per tots els llinassencs i llinassenques.
Han estat uns dies de germanor entre el veïnatge del poble
en els que s’ha pogut gaudir d’un programa d’actes ampli
i variat, pensat per a tots els públics. Els carrers es van
tornar a omplir de gent que van assistir als actes de manera
multitudinària. La implicació de les entitats que han organitzat
els actes ha esdevingut una festa que ha gaudit d’un èxit total.
El tret de sortida va ser el dia 7 de setembre amb l’entrega
de la clau del poble al Gegant Boig, que la va governar fins el
diumenge 11 de setembre quan després del Toc a plegar va
tornar la clau.

Els carrers es van tornar a omplir de
gent que van assistir als actes de
manera multitudinària. La implicació de
les entitats que han organitzat els actes
ha esdevingut una festa que ha gaudit
d’un èxit total.

El pregó de Festa Major va anar a càrrec del Centre d’Esports
Llinars que aquest any celebra el seu centenari. L’últim dia
de Festa va coincidir amb la Diada de Catalunya, convertintlo en un doble dia festiu, ja que a part de gaudir dels actes
institucionals de la Diada, van tenir lloc tots els actes
característics del diumenge de Festa Major.
Un any més, la competició entre Blaus i Vermells ha
acompanyat moltes activitats de la Festa Major. Els Blaus
han estat els guanyadors d’aquesta edició 2016 després
d’imposar-se 6-5 als Vermells en la caminada nocturna,
la donació de sang, el futbol femení, el pàdel i l’estirada
de corda, mentre que els Vermells van guanyar el concurs
d’allioli, la guerra d’aigua, la menjada de flams i la migdiada
popular. La Milla del Centre excursionista va acabar amb
empat.
Una de les novetats de la Festa d’aquest any ha estat el joc
“L’assassí de la pastanaga”, en què a cada participant se li
assignava una víctima a qui havia de matar clavant-li una
pastanaga al ventre.
Dissabte, 8 d’octubre, es van lliurar els premis de concurs
d’Instagram de Festa Major, quedant guanyadors: Carles
Castillo en la categoria d’Actes previs, Maria Rosa Safont,
en la de Fira del Món Geganter, i Rafael de Yzaguirre, en la
categoria de Blaus i Vermells.
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Actes previs
El cap de setmana anterior a la Festa Major, dies 3 i 4 de
setembre, també es van celebrar una sèrie d’actes que s’han
anat consolidant any rere any com els actes previs de Festa
Major: els actes relacionats amb la gastronomia: la Fira del
Tast i la Mostra Gastronòmica, i altres tan característics
com les botigues al carrer, la desfilada de vestits de paper i
l’Homenatge a la vida, entre d’altres. Enguany les persones
homenatjades han estat la senyora Carmen Cervera Saurí,
de 95 anys i el petit Vlad Lucas de 12 dies.

CULTURA

Fira del Món Geganter 2016
a Llinars del Vallès
El passat cap de setmana, 17 i 18 de setembre, va tenir lloc la
Fira del Món Geganter a Llinars, l’esdeveniment més gran de
gegants que s’ha fet mai a Llinars, i el més gran de Catalunya
el 2016.
La Fira va aplegar al voltant de 30 expositors, 60 figures de 25
colles participants, i uns 1000 visitants aproximadament, tot un
repte que la Colla gegantera La Patufa, ha assolit amb èxit amb
només cinc anys de vida.
Dissabte al matí, després de la rebuda d’autoritats a
l’Ajuntament va tenir lloc una cercavila, en primer lloc
fins al parc dels Corbera, on es troba ubicada la placa
commemorativa de la Fira, per acabar a la Carpa del carrer
de Frederic Marés, on va tenir lloc la inauguració oficial de la
Fira amb el ball d’homenatge interpretat per Pau Garrigós, el
ball de l’Isard interpretat per l’Arnau Guardi, el tret de sortida a
càrrec dels Trabucaires i el tallament de cinta.
Durant tota la jornada de dissabte es van realitzar tallers de
gralla, de percussió corporal, de capgrossos, ball de gegants,
xerrades d’aspectes legals de colles i les presentacions dels
llibres “Gegants de l’Anoia”, “100 gegants” i la fitxa tècnica de
la gralla d’Ivó Jordà.

La Fira del Món Geganter,
l’esdeveniment més gran de gegants
que s’ha fet mai a Llinars, i el més gran
de Catalunya el 2016
Al vespre es va celebrar “Un tomb gegant”, un espectacle que
explica la història i festes de Llinars a partir de les figures de
gegants i d’imatgeria, que va comptar amb la col·laboració de
l’Associació Dones de Llinars, els geganters de Sant Antoni de
Vilamajor i de Sant Pere de Vilamajor, el Till-Tall teatre, la colla
Giola i l’Esbart Dansaire. A continuació es va fer un correfoc a la
plaça dels Països Catalans seguit del sopar geganter amb 400
persones. I per acabar la nit, el concert del grup “Germà negre”.
Diumenge al matí, mentre les colles plantaven a l’avinguda Pau
Casals, es va fer la mostra de músics amb l’”Os Pedrer” i tot
seguit la presentació de noves figures estrenades a Catalunya
des de la darrera Fira del Món Geganter.
Per acabar la Fira es va celebrar la cercavila i els balls
protocol·laris d’en Pau i l’Alegria, els gegantons de Catalunya;
en Treball i na Cultura, Gegants de Catalunya; i en Rimbau i la
Sibil·la, gegants de Llinars. Finalment es va proclamar la XIa
Fira del Món Geganter 2017 a Vacarisses, Rellinars i Ullastrell
els dies 7 i 8 d’octubre de 2017.
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LEHMAN TRILOGY

COR INFANTIL AMICS DE LA UNIÓ
MÚSICA FAMILIAR
Dissabte 18 a les 18 h

MÚSICA I DANSA
Divendres 3 a les 22 h

BOOGIE WOOGIE TAP

CANÇONS NOCTURNES

MARÇ

FEBRER

PROGRAMACIÓ
GENER FEBRER
MARÇ 2017

El Teatre de Llinars del Vallès, obra de
l’arquitecte Álvaro Siza, que també va
assistir a l’acte, està construït segons
criteris ecològics, s’ha fet sense
columnes, a partir de murs i lloses
de formigó, de manera que s’han
pogut crear grans espais, els quals
tenen llum natural, amb obertures
que permeten veure la natura que
l’envolta.
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LLINARS
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FEBRER

MARÇ

VALSOS I POLQUES. DE VIENA
A LLINARS

CANÇONS NOCTURNES

BOOGIE WOOGIE TAP

COR INFANTIL AMICS DE LA UNIÓ
MÚSICA FAMILIAR
Dissabte 18 a les 18 h

MÚSICA I DANSA
Divendres 3 a les 22 h

MEMBRES DE LA WEINER RESIDENCE
ORCHESTRA
MÚSICA
Diumenge 8 a les 18 h

Després de descobrir la placa
commemorativa, es van visitar les
instal·lacions del teatre, i un cop fet el
recorregut, a la Sala Gran van tenir lloc
els parlaments. L’alcalde de Llinars,
Martí Pujol, va destacar que “Llinars ha
apostat decididament per la cultura”.
Per la seva banda la presidenta
de la Diputació, Mercè Conesa, va
remarcar que “la bellesa, al servei de
les persones, ens fa dotar de valor el
que té de positiu la nostra societat;
el nostre poble pensa que a través
de la cultura es pot fer una societat
millor, més justa”. Els parlaments
van finalitzar amb la intervenció del
president Carles Puigdemont, que va
parlar del Teatre Auditori com “un
equipament de primeríssim nivell que
està a l’accés de tota la ciutadania,
no només reservat a les elits” i va
remarcar que “la clau de la nostra
supervivència com a país és la cultura
i la seva democratització”.

GENER

TEATRE
AUDITORI
LLINARS

PROGRAMACIÓ
GENER FEBRER
MARÇ 2017

El president de la Generalitat, Carles
Puigdemont i la presidenta de la
Diputació, Mercè Conesa, van assistir a
l’acte d’inauguració del Teatre Auditori
de Llinars, que va tenir lloc el passat
13 de novembre.

VALSOS I POLQUES. DE VIENA
A LLINARS

DIR: ROBERTO ROMEI
TEATRE

L’ESPLENDOR DEL TANGO:
DE GARDEL A PIAZZOLLA

Inauguració del
Teatre Auditori

MEMBRES DE LA WEINER RESIDENCE
ORCHESTRA
MÚSICA
Diumenge 8 a les 18 h

CULTURA

LA FORTUNA DE SÍLVIA
PRODUCCIÓ TEATRE NACIONAL
DE CATALUNYA
TEATRE
Diumenge 15 a les 18 h

LEHMAN TRILOGY

L’ESPLENDOR DEL TANGO:
DE GARDEL A PIAZZOLLA

DIR: ROBERTO ROMEI
TEATRE
Dissabte 4 a les 20 h

ORLANDO DI BELLO
I LA CAMERATA VIRTUOSI
MÚSICA
Diumenge 19 a les 18 h

LES SUPERTIETES
TEATRE FAMILIAR
Diumenge 5 a les 11 h

CONCERT DE MÚSICA DE CAMBRA

COMEDIANTES! EL XOU

QUARTETTO D'ARCHI DI VERONA
I SERGI VICENTE
MÚSICA
Diumenge 5 a les 18 h

TEATRE
Dissabte 28 a les 22 h

CONCERTINO

REVOLTA DE BRUIXES

MÚSICA I DANSA FAMILIAR
Diumenge 29 a les 11 h

PRODUCCIÓ TEATRE LLIURE
TEATRE
Dissabte 18 a les 18 h

COMPRA D’ENTRADES
≥ Anticipadament a www.teatreauditorillinars.cat / a l’Ajuntament (plaça de la Vila, 1) de dilluns a divendres de 9 a 20 h (només pagament amb targeta)
1 hora abans de l’espectacle a les taquilles del TA
≥ "SÓC DEL TA": 50 € (inclou entrada per La Fortuna de Sílvia, Comediantes! el xou, Boogie Woogie Tap, Lehman Trilogy i Revolta de Bruixes / l’abonament
suposa un estalvi de 18 €, s’ha de demanar per mail a info@teatreauditorillinars.cat o a les taquilles del TA)
≥ "PETIT TA": 10 € (inclou entrada per Concertino, Cançons Nocturnes i Les Supertietes) / l’abonament suposa un estalvi de 5 €, s’ha de demanar per mail a
info@teatreauditorillinars.cat o a les taquilles del TA)
≥ "SÓC DE MÚSICA": 30 € (inclou entrada per Valsos i polques. De Viena a Llinars, L’esplendor del tango: de Gardel a Piazzolla i Concert de música de Cambra /
l’abonament suposa un estalvi de 9 €, s’ha de demanar per mail a info@teatreauditorillinars.cat o a les taquilles del TA)
≥ "NOU ABONAMENT, per als mes fidels": Sóc un abonaTAtot: 75 € (inclou totes les entrades de l’abonament de SÓC DEL TA i de l’abonament SÓC DE
MÚSICA / l’abonament suposa un estalvi de 32 €, s’ha de demanar per mail a info@teatreauditorillinars.cat o a les taquilles del TA)

VALSOS I POLQUES
DE VIENA A LLINARS

GENER

DG 8

TEATRE

GENER

DG 15

TEATRE

GENER

DS 28

MÚSICA

Membres de la Weiner Residence Orchestra
És una orquestra de cambra de gran tradició que va ser fundada pel
pianista i director Paul Moser i la seva dona Sylvia Moser. L’orquestra
interpreta amb tota la seva esplendor les obres del Classicisme i
Romanticisme Vienès.
Valsos que van de Mozart a Strauss interpretats per l’orquestra en
petit format acompanyada de famosos ballarins de ballet en directe,
fan de la proposta de valsos, per començar l’any, una aposta segura que
ens portarà a imaginar-nos que som al bell mig de Viena.

Diumenge 8 de gener a les 18 h
Sala Gran | Preu anticipat: 15 € | Preu taquilla: 16,50 €

LA FORTUNA DE SÍLVIA
Una producció del Teatre Nacional
de Catalunya
Amb aquesta obra d’una modernitat sorprenent, se’ns revela el Sagarra
més personal i universal. En una ciutat europea de 1935 a 1945,
Sílvia, una mare vídua i els seus dos fills, es veuen condicionats per
una guerra que resulta determinant a l’hora d’abordar la seva felicitat
i l’acceptació del propi destí davant d’una societat que fomenta la
hipocresia.
Direcció: Jordi Prat i Coll
Amb: Anna Alarcón, Muntsa Alcañiz, Albert Baró, Laura Conejero, Berta
Giraut i Pep Munné
Producció: Teatre Nacional de Catalunya i Teatres en Xarxa

Diumenge 15 de gener a les 18 h
Sala Gran | Preu anticipat: 20 € | Preu taquilla: 22 €

TARDOR-HIVERN 2016 LLINARS DEL VALLÈS COMEDIANTES! EL XOU
És un divertidíssim espectacle de monòlegs d'humor al més pur estil
Stand up. Quatre dels còmics més experimentats del panorama
actual es reuneixen en una desbordant marató de comèdia, en què les

CULTURA

Sortides BIB:
Més enllà de la biblioteca
Les sortides d’aquest any han estat:

Sortides Bib neix el 2016 amb el nom del projecte “Més enllà
de la biblioteca” per facilitar als lectors la participació i el
consum cultural en diverses propostes que tenen lloc fora de
l’edifici de la biblioteca de Llinars del Vallès.

»» THEATRUM SAPIENTIAE. UB.

Pius Font i Quer. Passió per la
botànica.
Espectacle dramatitzat de divulgació
científica.

En el marc d’aquest projecte, la biblioteca ha preparat tot un
seguit de sortides per apropar la cultura a la ciutadania.
Aquesta és una proposta oberta a tothom, amb especial atenció
als participants en els diversos clubs de lectura organitzats per
la Biblioteca de Llinars del Vallès.
Es pretén dinamitzar l’espai bibliotecari amb activitats i
propostes culturals variades, adreçades a un públic adult,
que es desenvolupen més enllà de l’espai físic de la pròpia
biblioteca. L’objectiu és renovar i ampliar l’oferta d’activitats
culturals que ofereix la biblioteca. La seva periodicitat és
mensual.
“Mes enllà de la biblioteca” és una iniciativa de la biblioteca
municipal que és possible gràcies a la implicació d’agents
diversos ja que aglutina les activitats del Club del Llibre,
Trobada de Clubs de Lectura, Llegir el Teatre, La UB Divulga
(Ciència a l’abast de tothom), Públics BIB i sortides a teatres,
biblioteques i museus.
S’han organitzat visites a equipaments nacionals rellevants
com és el cas de la Biblioteca de Catalunya, el Parlament de
Catalunya, el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) i el Museu
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).
La directora de la biblioteca acompanya els grups en cada sortida.
Es prioritza l’ús del transport públic en tots els desplaçaments.
El cost del desplaçament l’assumeixen els participants.

»» TEATRE KURSAAL DE MANRESA
El Test
Trobada de Clubs de Lectura

»» TNC (Teatre Nacional de Catalunya)
‘Don Joan de Molière’
Projecte Llegir el Teatre

És una
proposta
oberta a
tothom,
amb
especial
atenció als
participants
en els
diversos
clubs de
lectura

»» BIBLIOTECA DE CATALUNYA
Visita guiada

»» MNAC (Museu Nacional d’Art de
Catalunya)
Visita guiada a l’Exposició dels
Modernismes

»» TEATRE LLIURE

‘El Curiós incident del gos a
mitjanit’
Novel·la llegida pel Club de Lectura

»» VISITA GUIADA TEATRALITZADA

PELS RACONS DEL LLIBRE
‘Confidències d’una reina’ de Teresa
Sagrera

»» PARLAMENT DE DE CATALUNYA
Visita guiada

»» VISITA ARQUEOLÒGICA

ARQUEUB
Com vivien els veïns del Raval de
segles passats

»» VISITA A L’ARXIU HISTÒRIC DE

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
EL RECINTE DE LA MATERNITAT

»» TEATRE AUDITORI DE SANT

CUGAT DEL VALLÈS
Lectura dramatitzada ‘Gaziel
entrevista Cervantes i Shakespeare

»» VISITES BOTÀNIQUES

Visita botànica al Jardí Ferran Soldevila

»» VISITA GUIADA AL MUSEU

MUNICIPAL JOAN PLA I GRAS
I L’ARXIU MUNICIPAL DE LLINARS
DEL VALLÈS
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ESPORTS

XII Campionats de
Catalunya de Ball Esportiu
Llinars del Vallès va acollir el cap de setmana 24 i 25 de setembre els
XII Campionats de Catalunya de Ball Esportiu 2016, en les disciplines
d’Estàndards i Llatins.
Els campionats, organitzats per la Federació Catalana
de Ball Esportiu, es van celebrar al Pavelló Municipal, on
també es van portar a terme les següents competicions:
VIII Campionat de Catalunya de Wheelchair (Ball en cadira
de rodes), IV Campionat de Catalunya Down (Persones amb
Diversitat Funcional), IX Copa Catalunya, IX Copa Federació
i Open Juvenil.
Amb gran èxit de participació d’esportistes i públic, aquests
campionats van constituir una magnífica oportunitat de poder
gaudir de les primeres parelles del rànquing català, lluitant per
ser els millors en un esport plenament implantat, reconegut
internacionalment i en el que Catalunya n’assumeix una

situació privilegiada pel nombre d’esportistes i competicions.
El podi del medaller per equips el va encapçalar el CBE Team
Swim, amb un total de 27 medalles (11 d’or, 6 de plata i 10 de
bronze), seguit del CBE Impuls, que es va fer amb 6 medalles
(4 d’or, 1 de plata i 1 de bronze), i en tercera posició el CBE
Dandi, que va aconseguir un total de 12 medalles (3 d’or, 7 de
plata i 2 de bronze). Una de les proves que ha experimentat
un major creixement en els darrers anys és l’Open juvenil,
obert a les parelles de les categories de base, que a Llinars
del Vallès van demostrar el bon nivell que estan assolint les
parelles catalanes d’edats més joves. Mireia Jerez i Robert
Cambei van ser els campions de Catalunya en la modalitat
d’estàndards i en la modalitat de llatins.

3a edició del Gran Prix tres bandes de Llinars
Ricardo García va guanyar la tercera edició del Gran Premi
estatal Gran Prix de Llinars de tres bandes de billar, després
d’imposar-se a la final a David Martínez per 40-35 en 31 entrades.
Aquesta ha estat la tercera edició del campionat que organitza
el Club Billar Llinars, que va tenir lloc durant la setmana
del 10 al 16 d’octubre. Hi van participar 88 jugadors de 12
federacions, amb el millor billar a tres bandes estatal.
Durant la setmana es van disputar les rondes preliminars,
arribant a la final el quadre format per Ricardo García,
David Martínez, Antonio Montes i Xavier Yeste, disputada el
diumenge. García va començar dominant (11-0 a l’inici de
la 3a entrada), però una gran reacció de Martínez va posar
l’11-10 al final d’aquesta entrada amb una millor sèrie de
10 caramboles. La partida va ser molt intensa. Martínez va
empatar a 21 caramboles a l’entrada 18 amb opcions de
posar-se davant a la següent entrada. Però García va imposar
la seva veterania i a les quatre següents entrades encarrilava
la victòria (35-29). Montes va ser tercer i Yeste quart.
6
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Va ser una final amb dos grans jugadors però inesperada.
García no guanyava un prova de l’open Tres Bandes des del
2007.

ESPORTS

Passió pel ball
L’Agenda de Serveis ha tingut el plaer de
parlar amb el Félix Padrón i la Lali Rodríguez,
una parella que combina la seva vida familiar
i professional amb la seva gran passió: el ball.
La Lali va començar a ballar als 16 anys a l’Esbart de
Santa Maria de Palautordera però poc a poc va anar
descobrint que el que més li agradava eren els balls de
saló. El Félix, en canvi, va començar a ballar quan va
conèixer la Lali, ara fa 16 anys. Abans d’iniciar-se en
el ball es dedicava a jugar al bàsquet, va ser un canvi
radical.
Des de l’any 2000 ballen junts i la seva trajectòria al llarg
d’aquests anys, tant en ball esportiu com d’escenari, ha
estat molt destacada.
Els seus títols més importants han estat, entre d’altres:
1a posició en el campionat d’Europa de Ball d’Escenari els
anys 2003, 2007, 2010 i 2013.
Subcampions al campionat d’Espanya de Balls Estàndards
al 2016.
Subcampions al campionat d’Espanya de 10 balls
(estàndards i llatins) els anys 2014 i 2016.
1a posició en el campionat del món al 2016.
Lali, Félix, com compagineu el ball amb la vostra vida
personal?
És força difícil portar-ho tot endavant perquè hem de
compaginar els entrenaments amb les nostres feines, la vida
familiar i les classes de balls que impartim aquí a Llinars
com en altres municipis. I tot i que ens agrada molt ballar i
en dediquem moltes hores, mai ens hem plantejat deixar les
nostres feines per dedicar-nos exclusivament al ball.
Quina és la diferència entre ball esportiu i ball d’escenari?
El ball esportiu es realitza en un pista, té unes pautes molt
marcades i es valora molt més la tècnica que la plàstica.
Existeixen criteris molt definits a l’hora de jutjar les
competicions.
En canvi el ball d’escenari és molt més artístic, com el seu
propi nom indica es realitza a sobre d’un escenari i permet més
llibertat de moviments en la seva execució.
El ball esportiu està considerat un esport i el ball d’escenari es
considera un art.
Tant el ball esportiu com el ball d’escenari engloben moltes
modalitats, quines són?
Pel que fa al ball esportiu, hi ha dues modalitats i a cadascuna
d’elles 5 balls. Dins la modalitat de balls estàndard trobem Vals
Anglès (o Vals lent), Tango, Vals Vienès, Slow Fox i Quickstep.
La modalitat de balls llatins inclou Samba, Txa txa txa, Rumba
Bolero, Pasdoble i Jive. Hi ha parelles que competeixen només
en una de les modalitats i altres que ho fem en els 10 balls.

D’altra banda, el ball d’escenari contempla competicions de
diferents balls individuals o combinats. Per exemple, existeix
el campionat de ball combinat, que inclou Vals vienès, tango
argentí i pasdoble. A part d’aquest, hi ha competicions
individuals d’aquests balls i altres com el txa txa txa, salsa,
bachata, Rock & Roll, merengue...
Quina modalitat us agrada més?
Ens agrada molt el ball d’escenari perquè ens permet més
llibertat de moviments i per tant l’originalitat pren molt més
protagonisme, tot i que ens sentim còmodes en qualsevol
modalitat.
Quina és l’edat ideal per començar a ballar?
L’edat ideal és de 7 a 8 anys si es vol competir, però qualsevol
edat és bona per començar a ballar. El més important és
saber diferenciar els objectius, ballar per gaudir o ballar per
competir. De fet hi ha moltes parelles que practiquen balls de
saló simplement perquè els hi agrada, i a partir d’aquí es creen
grups per sortir a ballar i es fomenten les relacions socials.
Aquí és molt normal veure parelles sèniors ballant, inclús
moltes d’elles competint. Als països de l’est per exemple
això no passa, la gent deixa de ballar a partir dels 30 anys
aproximadament, i quan vénen aquí es sorprenen del gran nivell
de ball que tenen les parelles sèniors.
Penseu que el ball esportiu i d’escenari estan prou
reconeguts?
No suficientment. El nivell de sacrifici que té només compensa
a l’hora d’obtenir un currículum, si t’interessa tenir un
reconeixement en aquest món.
El ball d’escenari encara té un petit benefici econòmic, però
l’esportiu no en té cap, simplement el reconeixement com
a ballador, tot i que des de fa 4 anys aproximadament està
reconegut pel COI i el CSD com un esport, que seria el pas
previ per arribar a ser esport olímpic algun dia.
En quin campionat participareu properament?
A finals de mes assistirem a una competició europea que
es celebrarà a Platja D’Aro, El XVII Dance Festival 2016, i a
principis de desembre a la XVII Spanish Open Salou de caràcter
estatal. Aquestes són les més properes.
Per altra banda, el 20 de novembre, l’Associació de Balls de
Saló de Llinars organitzem un campionat a nivell estatal que
tindrà lloc al Pavelló municipal. En aquest cas participem com
organitzadors però no com a balladors.
Félix, Lali, moltes gràcies per haver compartit la vostra
afició amb nosaltres, i molta sort!
Moltes gràcies a vosaltres.
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ESPORTS

Acte de reconeixement als millors
esportistes de Llinars 2016
El Teatre Auditori
de Llinars va ser
l’escenari de l’acte de
reconeixement als
millors esportistes de
Llinars, celebrat el 16
de setembre.
La gala va ser conduïda pel David
Barragan i va comptar amb la presència
de l’alcalde i alguns regidors de Llinars;
i presidents/es de diverses entitats
esportives del poble: Joan Anton Pérez,
president del Club d’Escacs; Jaume
Majoral, president del Club Bàsquet; María
Ciudad, presidenta del Club Patinatge;
Salvador Montané, president del Club
Centre d’esports; Jaume Vila, president
del Club Billar; Ramon Tudó, Vicepresident
del Club Futbol Sala; i Júlia Garcia,
entrenadora de la Rítmica Club Esportiu.
Aquest any es va poder gaudir de novetats
destacades com les diferents actuacions
que van oferir els grups de ball de l’Escola
de Dansa Vocacions, l’humor de 3/4 de
15 amb els seus gags delirants sobre
l’esport, i una magnífica interpretació de
ball d’escenari a càrrec de Félix Patrón i
Lali Rodríguez, que han estat campions del
món en aquesta modalitat el passat mes
de febrer.

Esportistes reconeguts
Per equips
Premini masculí – Aleví A –
Bàsquet:
Futbol:
Inuk Solanas
Alessandro Molinari
Marçal Majoral
Eric Janita
Bernat Rius
Gerard Soto
Quim Montané
Gerard Vilaró
Jan Fernández
Guillem Riojo
Mario Escriche
Leo Vidal
Gaél Calderón
Martí Pujol
Yeray Ramírez
Oriol Martínez
Oriol Rodríguez
Pol Blanco
Roc Galera
Martí Balboa
Guillem Jané
Unai Mayo
Teo Letosa
Guillermo Mateu

Sub 12 – Escacs:
Sergi Prats
Àlex Maria Oproae
Jan Rovirosa
Tura Espada
Asier Casares
Marc Collazo
Sub 14 – Escacs:
Gerard Ayats
Pau Toquero
Pau Martínez
Òscar Ceruelo
Gil Espada

Individuals
Félix Patrón i Lali Rodríguez: balls de saló; Berta Rabost: patinatge; Enia Valls: patinatge; Meritxell Cortina:
patinatge; Aitana Sanz i Sara Fernández: dansa contemporània; Aitor Peña, Roger Morillas i Víctor
Álvarez: selecció catalana de Futbol sala; Miquel Company: escacs; Àlex Ubeda: selecció catalana de
Futbol sala; Berta Garcia: rítmica; Laura Martín: escacs; Josep Sabé: trial; Ainara Martínez: gimnàstica
artística; Martina Castel i Paula Martínez: dansa espanyola; Carla Pizarro: dansa espanyola; Gerard Ayats:
escacs; Sam Obradó: trial

Grup infantil –
Ballet:
Martina Castel
Paula Martín
Claudia Gómez
Sara Fernández
Maia Saladrigas
Aitana Sanz
Claudia Lorente
Etna Vives
Laia Cervera
Grup juvenil –
Ballet:
María Martín
Elisenda de las Heras
Núria Audouard
Carla Pizarro
Estel Morales
Cristina Guerrero
Arlet Mateo

Valors esportius
Albert Agudo: bàsquet
Bartolomé Marín: billar
Jordi Oliveres: alpinisme
Anna Monrabà: rítmica
Jaume Girabent: futbol

Escacs: Noemí Santiveri, Glòria Catarineu, Anna Bonals, Núria Español,
Núria Panadés, Judit Gómez, Tura Espada
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Viles Florides lliura
els reconeixements
Flors d’Honor 2016
El passat 16 de setembre es va celebrar a Olot
l’acte de lliurament dels reconeixements del
moviment Viles Florides: Les Flors d’Honor 2016
Llinars del Vallès va ser guardonat
amb tres flors d’honor, conservant
així el mateix reconeixement que
l’any anterior. Aquest guardó té
en compte valors com la protecció
dels espais verds, la millora de la
qualitat de vida dels veïns, l’estat
i conservació del mobiliari urbà,
la presència de parcs infantils,

la conscienciació social envers
les polítiques de sostenibilitat
mediambiental o el desenvolupament
de les economies locals a través de
l’atractiu dels jardins i parcs urbans.
En aquest sentit, la passada Festa
Major va tenir lloc el II concurs de
finestres, portals i balcons florits.
Els guanyadors d’enguany van ser:

Pilar Liesa:
Premi a la millor finestra florida
Clara Llorente:
Premi al millor portal florit.
Itziar Ferret:
Premi al millor balcó florit.

Èxit de visitants a la XX Fira dels Torrons
Llinars va celebrar el cap de setmana del 3 i 4 de
desembre, la tradicional Fira dels Torrons, que
aquest any celebrava la seva vintena edició, i que
va tancar amb un gran èxit de visitants
La principal novetat aquest any ha esta la mostra de pessebres i diorames que es va
fer a l’antic CAP, amb la participació dels pessebristes de Sant Antoni de Vilamajor
i Vilassar, a més de la col·lecció particular de Josep Tomàs i Montserrat Suñé, que
presentava un monumental pessebre de més de 8 metres de llarg amb diverses
escenes. Donada la gran acceptació i interès que va despertar la Mostra es va haver
d’allargar durant alguns dies més.
Els trabucaires i la colla gegantera La Patufa es van encarregar d’obrir la fira el
dissabte al matí i la va tancar l’espectacle “Tributo a Rubianes” diumenge al vespre.
Durant dos dies, la plaça dels Països Catalans va acollir la fira comercial, mostra d’oficis
tradicionals, tallers infantils i espectacles. Els visitants podien passejar i comprar
productes variats. Aquest any tampoc va faltar el racó dels desitjos, on tothom que volia
podia escriure un desig i penjar-lo a l’arbre de Nadal instal·lat a la plaça.
Diumenge al matí, el Centre Excursionista va celebrar la 22a edició de la Caminada
popular amb més de 1.200 inscrits. Tampoc va faltar el tradicional tren de la fira, en
un recorregut per les places del nucli urbà.
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L’Escola Salvador Sanromà porta
a terme un programa Erasmus KA2
Es tracta d’un programa subvencionat per la Unió europea anomenat Smart (s-safe,
m-meaningful, a-artistic, r-reciprocal, t-technologically inspired), que es durà a terme
juntament amb quatre escoles més de països europeus: Polònia, Itàlia, Grècia i Xipre.
Els cinc socis d’Smart engeguen així una feina col·laborativa de dos anys de durada.
Un grup d’alumnes dels centres educatius dels altres països (socis europeus) van
viatjar a Llinars la setmana del 21 al 27 de novembre, per conviure amb alumnes
de l’escola Salvador Sanromà, i així compartir experiències i participar en diferents
activitats educatives, culturals i lúdiques. Posteriorment, un grup de 21 alumnes i 13
professors de l’escola viatjaran als països socis del programa.
Els principals eixos del programa Smart són la millora de les competències en
Llengua Estrangera, anglès, aprofundiment en eines digitals TIC, creativitat i treball
emocional i cooperatiu.
Les feines que els cinc socis realitzaran al llarg dels dos anys es podran veure en el
següent enllaç:

123smart.wikispaces.com

Nou impuls als projectes
educatius del Baix Montseny
Regidors i regidores d’educació dels
municipis del Baix Montseny es van reunir
el passat mes de setembre a Sant Celoni,
en el marc de les reunions periòdiques
de coordinació per seguir avançant en
el treball compartit encetat amb els
projectes educatius Robotseny i Fem
Dansa i plantejar polítiques educatives
conjuntes. A la trobada, van acordar les
següents línies de treball:

»» Compartir la informació dels serveis
educatius que ofereix cada municipi
amb la voluntat de difondre els

serveis educatius del Baix Montseny
i decidir noves iniciatives a treballar
conjuntament.
»» Enfortir el projecte Robotseny amb
la participació de nous municipis del
Baix Montseny i altres projectes de
territori com el Fem Dansa.
»» Treballar noves estratègies
educatives que responguin a les
necessitats del Baix Montseny, amb
l’objectiu de millorar l’èxit educatiu i
la cohesió social de la comarca.

Els regidors i regidores es van emplaçar
a una propera reunió per treballar el
projecte Robotseny 2017 i a una següent
per concretar la difusió conjunta dels
serveis educatius de cada municipi i
proposar nous projectes conjunts.
La trobada va comptar amb la presència
d’11 municipis del Baix Montseny i alguns
més van excusar la seva presència si bé
van manifestar el seu interès en participar
a les properes reunions.
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L’Escola Bressol estrena dues aules més
Finalitzades les obres
d’ampliació, l’Escola Bressol
Petits Estels ja està gaudint
dels nous espais de l’escola:
dues aules més amb un
espai compartit d’higiene i
de cobertes a l’exterior

L’Agenda de serveis ha parlat amb la Teresa Pou, directora
del centre, que ens ha explicat que suposen aquests
canvis.
Que significa iniciar el curs amb l’ampliació de l’escola?
Poder gaudir dels espais de l’escola, passadissos, patis, sales i
repartir els nens i nenes en grups i espais adequats per l’edat. I
també iniciar projectes nous amb els espais adients.
Quins avantatges veus respecte el curs passat?
L’inici del curs passat hi va haver el tancament de l’Escola
Bressol Petits Infants i això va suposar haver d’ubicar tots els
infants en l’espai de l’Escola Bressol Petits Estels. Amb quatre
aules disponibles hi havia cinc grups i es va haver de fer servir
la sala de mestres i un magatzem per aula de nadons. Això
provocava que part del material d’aquest espais havia d’estar
pels passadissos, i fins i tot material de la mateixa aula estava
a fora en determinats moments ja que l’espai era molt reduït
per un grup de nens (encara que eren pocs). Aquest curs, amb
dues aules més tornem a disposar dels espais per preparar
racons d’experimentació, música, llum. Tenim una aula per
fer servir de menjador i disposem de la sala de mestres i el
magatzem que permet tenir tot endreçat.
Quina utilitat donareu al porxo interior?
És un espai aprofitable de joc quan plou o quan fa molta calor.
També tenim pensat ubicar-hi algun dels projectes nous com
seria el de l’aigua. Es poden fer activitats que requereixen un
terra més dur que la sorra o la gespa.
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Teniu previst algun projecte de pati a partir de la
modificació de l’espai de lleure?
Disposem de molt espai exterior i volem fer un jardí de jocs
on els nens puguin trobar-se, jugar, moure’s, compartir,
experimentar... en contacte amb l’exterior i materials naturals.
També tenim intenció de dedicar una part d’aquest espai
exterior a fer l’hort més obert i posar materials naturals per
experimentar. Un dels projectes que comencem és demanar a
les famílies botes d’aigua i impermeables per sortir quan plou i
poder trepitjar bassals.
Quina ha estat la resposta per part de les famílies i els
infants?
Les famílies han pogut observar que a l’escola hi ha molta més
calma i que els espais són els necessaris per als seus fills.
Com heu distribuït el grup dels alumnes?
Hem fet cinc grups: un de nadons, dos de mitjans (de 1 a 2
anys) i dos de grans (de 2 a 3 anys). A l’edifici nou hi ha els
dos grups de grans que tenen més mobilitat i a l’edifici antic hi
ha els tres grups de petits i els espais comuns. Això ens permet
poder agafar les possibles matrícules que hi ha durant el curs
ja que tots els grups estan oberts i amb places disponibles per
ser ocupades.
Teresa, moltes gràcies i que vagi molt bé el curs escolar.
Gràcies a vosaltres.

ENSENYAMENT I JOVENTUT

Punt d’Informació
Jove (PIJ)
El PIJ és un espai d’informació i de suport als joves, que
gestiona la informació per tal d’oferir serveis d’atenció,
orientació i assessorament sobre tots aquells aspectes
que més interessen a la gent jove: habitatge, treball,
formació acadèmica, formació no reglada, cultura,
turisme, mobilitat internacional, salut, oci, etc. L’objectiu
és que els joves disposin de tota aquella informació que
necessiten conèixer per poder prendre les seves pròpies
decisions.
Un cop per setmana la tècnica o el dinamitzador de
joventut es traslladaran a l’institut Giola per fer aquesta
actuació. L’institut Giola ha adequat un espai per
poder fer aquesta atenció, ja que el PIJ Giola és una
de les primeres iniciatives del Pla d’Orientació que
desenvoluparà l’institut.

Taller Parlo en públic
Enfocat als alumnes de 2n de batxillerat i 2n de cicle
formatiu de grau superior d’administració i finances de
l’institut Giola, i 1r de cicle formatiu de grau superior
d’AAFE (Animació d’Activitats Físiques i Esportives)
del Ginebró
El taller Parlo en públic prepara als alumnes per a la presentació oral del seu treball
de recerca o final de cicle. El propòsit és donar eines de cara a una bona preparació i
presentació. Conèixer què es presentarà i com es presentarà, són les eines necessàries,
i per això és necessari tenir un bon coneixement d’un mateix. El fet de poder relacionarse amb la por, el nerviosisme, la inseguretat a través de la confiança, la serenor,
la claredat, etc, permet obtenir uns bons resultats. Aquestes sessions els ajuda a
preparar-se la presentació. Les dinàmiques i els jocs permeten un contacte amb la
presentació divertida i alegre, aconseguint entrar-hi amb bon peu.
L’estructura del taller és de 4 sessions organitzades en:
»» L’estudi i conscienciació del cos físic i del llenguatge no verbal. Prendre consciència
de com es comporta i tenir recursos que ens posin el cos al nostre favor.
»» L’estudi i conscienciació de la veu i el to. Observar la música que hi ha en el so
de les paraules i de qui les diu (el com!).
»» L’estudi i conscienciació de la paraula com a element constructor del discurs.
L’ús de la paraula amb les seves vocals i consonants al servei d’un discurs,
agafant consciència dels ritmes i silencis del llenguatge i els seus efectes.
»» La presentació final a tall d’assaig general. És un exercici de síntesi en el qual
es mostrarà el treball amb una presentació, exposició dels punts principals i
conclusió, més alguna pregunta de la resta del grup, tot en tres minuts.
TARDOR-HIVERN 2016 LLINARS DEL VALLÈS
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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

Hotelet amb encant
El dia del funeral de la meva mare va ser el dia més tràgic de la meva vida. Una
frase sense importància enmig d’una conversa de cortesia. Tres segons i el món
es va enfonsar als meus peus. Fins aquell moment tenia una història tancada, un
discurs après: un inici, un nus i un desenllaç. Tot tancat i barrat. Sense fissures. I
aquell dia es va obrir davant meu una nova perspectiva tan dolorosa que encara
avui se’m fa difícil viure.
Dues setmanes abans del seu funeral havia quedat per esmorzar amb el senyor
Aymerich en una cafeteria de la zona alta. La trobada era per parlar d’un tema
pràctic però es va acabar convertint en un espai de confidències.
—La teva trucada m’ha sorprès —em va dir el Sr Aymerich.
—Sento molestar-te perquè sé que estàs molt ocupat amb els negocis però volia
parlar amb tu d’un tema delicat. No sé per on començar… —la veu em tremolava.
—Andreu, em tens intrigat.
—La meva mare no està bé. Des de fa mig any s’ha deteriorat molt, està perdent
facultats a un ritme vertiginós. Primer va començar dient que a la nit sentia veus.
Després va continuar dient que algú entrava a casa seva i que li canviava les
coses de lloc. Es deixava la porta del carrer oberta de bat a bat i deia que ella
no havia estat. Els fogons de la cuina encesos tota la nit… Fins que la setmana
passada ens va trucar desesperada a les cinc de la matinada dient que havia
sentit el timbre, havia obert i s’havia trobat un gat mort al replà. És de bojos!
—I què vau fer?
—Doncs vam anar cap allà amb la meva dona i els nens i quan vam arribar no
hi havia cap gat ni res de res. Només la meva mare plorant dient que no ho
entenia, que ella ho havia vist. Plors i més plors. Aquell dia vam veure clar que
no pot viure més sola. L’hem de portar a una residència. No pot estar sola en cap
moment—. Mentre li relatava això els ulls em van delatar. No vaig poder contenir
les ganes de plorar.
—Andreu, el que m’expliques és molt dur. Veure com la teva mare es deteriora és
un xoc difícil d’assumir. Em recorda el que vaig viure amb el meu pare. Ell va tenir
Alzheimer i al final ja no ens coneixia.
Em vaig eixugar les llàgrimes amb el mocador i vaig anar al gra.
—Bé, la trobada d’avui era per dir-te que la meva mare deixarà el pis. No pot viure
més allà i per tant donarem de baixa el contracte de lloguer.
—N’esteu segurs que la situació és irreversible? No vull que us precipiteu.
—Sens dubte. Cada dia està pitjor.
—No et preocupis. Parlaré amb el meu gestor i m’ocuparé d’arreglar-ho tot.

– Agenda de Serveis 19

—Gràcies per venir i per escoltar-me.

El que és teu és meu, escrit per la Sònia

—Us ajudaré en tot el que calgui. M’aprecio la teva mare perquè fa més de
cinquanta anys que viu al pis i sempre hem tingut una relació molt cordial. És una
dona entranyable.

Pallarès Gilabert – Agenda de Serveis 20
Aquesta vegada us presentem un relat
escrit per la Maribel Bella Orrit, titulat:
Hotelet amb encant.
14 TARDOR-HIVERN 2016 LLINARS DEL VALLÈS

Em va agradar la manera com la va definir: “entranyable”. És veritat. La meva
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mare era una dona entranyable. Vaig marxar molt satisfet d’aquella trobada.
Suposo que esperava parlar de contractes i de temes burocràtics i al final m’havia
servit per posar paraules als meus neguits.
La setmana següent es va materialitzar el drama: la vam anar a buscar per
portar-la a la residència. Va ser el pitjor dia de la meva vida, fins al moment.
Va ser com arrencar bruscament un nadó del pit de la seva mare. Plorava
desconcertada i no parava de repetir: “No estic boja, no estic boja. No em podeu
fer això. M’heu de creure…” Els seus ulls buscant la meva clemència. Els crits. I
el pitjor encara havia de venir.
La mare no es va refer d’aquell disgust. Va deixar de parlar-me. L’anava a veure i
no em deia res. Només el primer dia em va mirar als ulls i em va dir:
—Per què no em creus fill meu?
—Mare, no us n’adoneu però ho hem fet pensant en la vostra seguretat. No podeu
estar sola. A més a més no teniu veïns. Us pot passar qualsevol cosa…
Em va girar la cara i des d’aquell dia només vam compartir silencis. Que no em
digués res corroborava la meva versió: estava perdent facultats i potser ja ni em
reconeixia: “El mateix que li va passar al pare del senyor Aymerich”, em deia per
dins.
Gairebé va deixar de menjar. Va agafar una pulmonia. Es va complicar tot i va
arribar el dia del funeral. El dia més tràgic de la meva vida. Sens dubte. El dia en
que una frase em va destrossar la vida.
Una veïna del mateix carrer on vivia la meva mare es va acostar a mi per donarme el condol i em va demanar com havia anat tot. Li vaig relatar la història tal com
jo l’havia construït. Llavors va pronunciar aquella maleïda frase:
—Em pensava que feia més temps que no vivia a l’edifici. En els darrers mesos he
vist entrar i sortir el propietari moltes vegades. I com que sempre era de nit creia
que la teva mare ja no vivia allà…
Vaig ser incapaç de tancar aquella conversa. El meu cap va començar a donar
voltes a un ritme difícil de processar. Vaig córrer cap al cotxe, em faltava l’aire.
Em vaig ajupir i vaig vomitar.
El senyor Aymerich, entrant i sortint de nit de l’edifici on vivia la meva mare.
L’ultima llogatera de l’edifici. Un lloguer assequible, molt per sota del preu de
mercat. Un edifici ple de possibilitats i un obstacle: la meva mare. I aquella frase
que em donava cops al cap: “Per què no em creus fill meu?”
Quan em vaig refer, vaig aixecar el cap per veure el grup de persones que sortien
del cementiri i allà el vaig veure palplantat, mirant el telèfon mòbil, amb ganes de
marxar. I llavors vaig recordar que a la meva mare mai l’hi havia fet bona espina
el senyor Aymerich, ni ell ni el seu difunt pare. Els definia com “gent tan pobra
que només tenen diners”.
Avui fa dos anys del funeral. He tornat a passar caminant pel carrer on vivia. Fins
ara no n’havia estat capaç. Ara en aquell edifici hi ha un petit hotel de luxe. M’he
quedat una estona observant les finestres del que havia estat el seu pis. I allà a
l’entrada he vist una placa que quan l’he llegit he sentit com si algú m’escopís a la
cara: “Hotelet amb encant”.

Projecte Actua 10
Actua 10 és un projecte que ofereix
una nova oportunitat a aquells
joves que s’han desvinculat del
sistema educatiu reglat o que tenen
dificultats per integrar-se.
Les activitats formatives, esportives
i de lleure fan possible que els
joves s’identifiquin com a receptors
d’activitats i de formació no reglada,
i no com a subjectes de teràpia.
Aquestes activitats són l’essència
del seu propi procés terapèutic i el
fil conductor per treballar amb els
joves la comunicació, l’empatia,
l’assertivitat, l’actitud positiva, la
resolució de conflictes, el respecte,
la responsabilitat, el treball en equip,
la gestió de les emocions, etc, que
suposaran un creixement integral del
jove. La participació en les activitats
es converteix en satisfacció
personal i un exemple de superació i
prevenció.
Els destinataris són alumnes,
adolescents i joves dels centres
educatius de Llinars del Vallès
que comptaran amb un equip
interdisciplinari integrat per
especialistes de les diferents
disciplines i activitats.
L’equip d’Actua 10 proposa realitzar
2 activitats durant la setmana: per
una banda de natura i esports i per
altra banda de creativitat.
Així mateix es contempla fer un
Actua Tots trimestral on els joves
de les dues activitats compartiran
una, així com la participació i
col·laboració en activitats culturals i
juvenils del municipi.
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PUNT DONA

Celebració del Dia internacional
per a l’eliminació de la violència
contra les dones
Amb motiu de la celebració del 25 de novembre, Dia internacional per l’eliminació
de la violència contra les dones, l’institut Giola va celebrar un acte de sensibilització
impulsat pel Punt Dona de l’Ajuntament.
L’acte, celebrat al pati, va començar amb la presentació de l’Ana Álvarez, directora
del centre, i va comptar amb l’assistència de l’alcalde del poble, Martí Pujol, que es
va dirigir als joves de l’institut i a la resta de públic assistent posant de manifest la
igualtat entre homes i dones i la necessitat de que hi hagi una consciència absoluta
d’aquesta problemàtica, per tal que en el futur no s’hagi de tornar a celebrar un
dia com aquest. A continuació César Alegre, coordinador de promoció de centre,
va llegir unes reflexions sobre casos reals en relació a aquesta problemàtica i els
alumnes Jero Sànchez i Ainoa Codina van llegir el manifest, titulat “La llibertat per a
mi és no tenir por”.
L’acte també va comptar amb les actuacions de diversos alumnes del centre, el
grup de l’optativa de teatre i la coral Giola. Per acabar, la regidora del Punt Dona,
Rafi Fernández, va agrair a tots els presents la seva assistència a l’acte i va insistir
en el fet de conscienciar sobre aquesta problemàtica i treballar per eliminar-la
totalment. Després del minut de silenci, l’acte va finalitzar amb una actuació musical
del Blues Teacher’s.

“Diguem prou a la
violència de gènere”,
una caminada organitzada
conjuntament entre els
ajuntaments de Llinars
del Vallès, Sant Antoni de
Vilamajor i Sant Pere de
Vilamajor

A l’endemà, va tenir lloc la caminada “Diguem prou a la violència de gènere”,
organitzada conjuntament entre els ajuntaments de Llinars del Vallès, Sant Antoni
de Vilamajor i Sant Pere de Vilamajor, que consistia en una caminada des de Llinars
a Sant Antoni, i per altra banda des de Sant Pere a Sant Antoni, per trobar-se tots
plegats a la plaça de la Vila de Sant Antoni.
Un cop allà va tenir lloc un acte presidit per l’alcalde i alcaldesses de les tres
localitats, on es va reivindicar els drets de les dones i es va condemnar la violència
masclista, i en el qual es va fer la lectura del manifest, una visita a l’exposició
“Violència masclista en parella: Desmuntem mites?” i la decoració dels arbres de
la plaça amb els treballs realitzats pel grup de costura del casal de la Gent Gran, el
grup de patchwork i el grup de puntaires del casal Sociocultural de Sant Antoni.
Malgrat la tasca de sensibilització i prevenció que cada any es realitza entorn a
aquesta problemàtica, aquest any a l’Estat Espanyol s’han produït 76 morts de
dones a mans de les seves parelles, de les quals 5 a Catalunya.
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PUNT DONA

Exposició de
pintures i teies de
la Neus Banzo
Durant el mes d’octubre es podia visitar a Can Mas Bagà
l’exposició de pintures i teies de l’artista Neus Banzo, una
exposició organitzada per l’espai Lila Art del Punt Dona, que
portava per títol ‘Volums i textures’.
L’exposició presentava creacions amb volums i textures
diferents, i el cos de la dona com a protagonista en molts dels
seus quadres. En paraules de la pròpia Neus: “el fet de

pintar el cos de la dona és un homenatge a totes les dones
que han patit càncer de mama”.
A part de pintar a l’oli fa servir altres materials que omplen les
seves creacions de textures llises, rugoses, brillants... I per ferho utilitza materials reciclats.
El que més li agrada a l’artista és treballar i experimentar amb
els volums, i moltes de les seves creacions tenen com a base les
teies, no només el llenç. La Neus també realitza peces de joieria,
i algun dia li agradaria experimentar amb l’escultura.

Marga Madrigal
presenta la
seva exposició
“Les Dones No Som”
Durant tot el mes de novembre hem pogut gaudir a Can Mas
Bagà de l’exposició d’art de la Marga Madrigal, que portava per
títol “Les Dones No Som”.
Amb aquesta exposició l’artista ens acosta a rebutjar aquelles
idees estereotipades del que se suposa que és o ha de ser la
dona.
Per fer arribar aquest missatge, l’artista ha creat una exposició
d’arts plàstiques mitjançant una estructura multidisciplinar que
combina la pintura sobre tela, l’escultura i la fotografia.
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SERVEIS TERRITORIALS

Finalitzada la primera fase
de la plaça Catalunya
Les obres de la plaça Catalunya, ubicada
entre els carrers Mossèn Jacint Verdaguer
i Verge de Montserrat han finalitzat la seva
primera fase que consta d’una zona verda
enjardinada en un lateral, un espai de jocs
infantils a l’altre costat, i un ampli espai
enmig amb bancs.

Ja es pot gaudir de tots aquests espais,
tot i que la segona fase està encara per
finalitzar, que en part consistirà en una
ampliació de la mateixa plaça mitjançant
l’adossat d’un vial de vianants al límit nord.

Oberts tots els accessos
del sector de Can Marquès
Ja s’ha completat la totalitat de la
urbanització del sector de Can Marquès
delimitat entre l’avinguda de Sant Antoni de
Vilamajor, l’avinguda Mas Bagà i la Ronda
de Sant Antoni, el que suposa una lliure
circulació entre aquests carrers i el carrers
interiors de tot el sector.

En breu es procedirà a la col·locació de
baranes a les escales que comuniquen la
zona existent amb la nova avinguda de Can
Marquès.
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APUNTS CULTURALS

«Al Club de lectura de la biblioteca fem
servir els llibres per parlar també de la vida
i de les nostres experiències”

Foto: radiodetective.es

El periodista José Luis Ibáñez
Ridao coordina el Club de lectura
de la biblioteca municipal des
de 2011. És una activitat que
ha crescut força des d’aquells
primers dies; ara mateix són
dos grups que fan una trobada
mensual de setembre a maig.
Ibáñez ha guanyat els dos premis
més importants que pot rebre un
periodista especialitzat en llibres
a casa nostra: l’Atlàntida i el
Fomento de la Lectura.
T’agrada presentar-te com a
periodista, però has escrit un parell
de novel·les i uns quants guions de
televisió.
Sí, em considero sobretot un
periodista. És la feina que més
m’agrada i la que m’ha permès
conèixer la gent més interessant. I,
sí, he escrit dues novel·les negres
ambientades a la Guerra Civil; vaig ser
el primer en fer-ho... en situar una
trama criminal a la guerra. Pel que
fa als guions, he signat una sèrie de
televisió i una TV-Movie per a TV3
i molts programes d’entreteniment
d’Antena 3 i Tele 5.

Molta gent es deu sorprendre quan
descobreix que vas ser la veu d’alguns
dels programes més populars
d’aquestes cadenes els anys 90.
Sí, encara que feia servir només les
meves inicials i el primer cognom,
perquè feia de redactor en cap d’una
agència internacional de televisió i no
els feia gràcia que fes servir el meu
nom sencer en alguns programes.
Van ser uns anys de molta activitat,
amb l’estrena de les teles privades.
Amb l’Hèctor del Mar vaig presentar
el famós Pressing Catch, i en vaig ser
el guionista i la veu en off de Lluvia
de estrellas o La cara divertida, entre
d’altres.
Has parlat d’una agència internacional
de televisió. Quina feina feies?
Era el redactor en cap a la central
d’informatius de Madrid. Servíem
imatges per a molts països. Eren uns
anys en què Espanya estava de moda
degut als Jocs Olímpics de Barcelona,
l’Expo de Sevilla... i, per desgràcia,
el terrorisme. Vaig signar un parell
d’scoops mundials, com l’alliberament
de la Melodie Nakachian, la filla d’una
princesa coreana que fou segrestada
a Marbella. El meu últim treball com a
periodista d’agència fou un reportatge
amb integristes pel Nord d’Àfrica;
durant gairebé un mes vaig recórrer
el Marroc, Algèria i Tunis.
Des de quan t’interessen els llibres,
des d’un punt de vista professional?
Des de bon començament a Ràdio
Rubí, el 1979. Hi vaig dirigir el primer
programa especialitzat en novel·la
negra. Sempre he fet informació
sobre llibres en paral·lel a la meva
feina de periodista generalista. Tan
a Ràdio Rubí, primer, com a Radio
España de Barcelona, després, o a
Onda Cero, amb la Julia Otero, en
l’actualitat.

I el pas a la direcció de Clubs de
lectura com es produeix?
El 1995 vaig fitxar pel departament
de producte de la divisió de grans
obres d’editorial Planeta. Després
vaig passar al departament de
comunicació i publicitat. El 2011, en
fer els 50 anys, vaig canviar de vida
i em vaig establir pel meu compte
amb tots els coneixements que havia
acumulat sobre el món del llibre. He
estat periodista especialitzat, autor i,
amb alguns matisos, editor; un perfil
poc habitual. En aquell moment la
meva feina es va dividir en quatre:
vaig tornar a escriure –preparo
dos llibres d’assaig–, col·laboro en
temes de comunicació amb algunes
editorials i entitats, segueixo escrivint
guions per a vídeos d’empresa i
dirigeixo clubs de lectura.
El Club de Llinars fou el primer, no?
Sí, i estic molt agraït a la directora, la
Marta Fernández Jurjo, perquè em va
recomanar a d’altres biblioteques.
Com funciona el Club?
És ben senzill. Un cop el més ens
reunim per a parlar d’un llibre que
tots hem llegit al llarg d’aquelles
setmanes. Tenim dos grups, un fa
la trobada el segon dissabte de mes
i l’altre la tercera. Xerrem sobre el
llibre, sobre la trama, els personatges
o la seva forma; tothom té la seva
opinió i és ben respectable, per això
és molt divertit: tothom en diu la seva.
A més, les lectures molts cops ens
conviden a parlar també de la vida i
de les nostres experiències personals.
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ON VIATJA LA GENT DE LLINARS?

Nova Zelanda
Considerat un dels països
del món amb més alta
qualitat de vida, Nova
Zelanda està situat en
el continent d’Oceania.
En ser una illa, està
envoltada per l’Oceà
Pacífic majoritàriament,
tot i que al sud trobem les
aigües de l’Oceà Antàrtic
i a l’oest el Mar de
Tasmània. Nova Zelanda
està composta per dues
grans illes: l’Illa Nord, més
petita i compacta, i l’Illa
Sud, més extensa i gran.
La ciutat de Wellington
n’és la capital, encara
que la ciutat més poblada
i també considerada
centre turístic de la zona
és la ciutat d’Auckland.
Les dues ciutats estan
ubicades a l’Illa Nord.
La Maria Vera i el Toni Calvo
van viatjar a Nova Zelanda el
passat mes d’agost i ens han
explicat la seva experiència
en aquest meravellós país.
Com vau decidir fer aquest
viatge?
Maria: perquè jo sempre
havia dit que volia anar a
Nova Zelanda, m’atreia l’idea
d’anar a l’altre punta del món.
A més havíem vist que hi
havia molta natura i animals
salvatges i que hi havia, en
una superfície relativament
petita (no és un país molt
gran), una gran varietat
de paisatges immensos i
espectaculars. Un altre motiu
va ser que Nova Zelanda
era on es van rodar les
pel·lícules del Senyor dels
Anells i el Hobbit, i es podien
veure i reconèixer algunes
localitzacions del rodatge. Per
altra banda estava la part de
la cultura maorí nativa a la
zona, i això acabava de fer
rodó el viatge, ja que al Toni
li agrada que hi hagi sempre
una part d’història.

Quina va ser la vostra
primera impressió?
Maria: la meva primera
impressió va ser que tot és
molt gran. Les muntanyes i
els llacs es veuen enormes.
Els camps són molt extensos
i d’un verd increïble, semblen
muntanyetes recobertes de
vellut verd.
Toni: a mi em va sobtar la
poca gent que hi havia per
tot arreu, tant turistes com
persones locals. Acostumats
als embussos, als carrers
plens de gent, allà tot és
diferent. En haver molta
menys densitat de població
(és un país amb menys
habitants que Catalunya) i
el fet de ser molt rural, és
molt difícil trobar-se amb
gent o amb cotxes per les
llargues carreteres (no hi ha
pràcticament autopistes). Tot
això, unit a que vam anar en
temporada baixa de turisme,
va fer que l’experiència d’anar
descobrint el país fos més
increïble i salvatge.
Quin itinerari vau fer?
Toni: vam recórrer
pràcticament tot el país.
Vam aterrar a l’illa sud
a Christchurch, allà vam
llogar una autocaravana i
vam anar descobrint tota
l’illa sud. Posteriorment
vam agafar un ferri i vam
visitar l’ illa nord. Finalment
vam deixar l’autocaravana
a Auckland i des d’allà vam
tornar a casa. Durant el
viatge vam visitar tots els
punts més turístics del país
com el llac Tekapo, Dunedin
(ciutat mescla d’estils
arquitectònics), els fiords de
Milford, Queenstown (ciutat
dels esports d’aventura), els
glaciars Fox i Franz Josef
(que vam sobrevolar en
helicòpter), Kaikoura (on la
fauna marina salvatge té el
protagonisme), Wellington (la
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capital del país), el llac Taupo
i Rotorua (on el vulcanisme
i la cultura maorí van lligats
de la mà), Hobbiton (el poble
fictici on viuen els hobbits de
les trilogies del Senyor dels
Anells i del Hobbit), el cap
Reinga (a l’extrem nord de
l’illa nord) i Auckland (la ciutat
més cosmopolita de Nova
Zelanda). Gràcies al fet de
tenir autonomia i llibertat de
moviment, vam poder visitar
també altres zones del país
menys turístiques però igual
o més espectaculars. Era aquí
on teníem la sensació d’estar
tot sols descobrint tot un país
meravellós.
Què és el que més us va
sobtar o què destacaríeu
del país?
Toni: a mi, a part dels
paisatges i el tema de la
poca gent, el que em va
sobtar molt va ser el tipus de
caràcter del neozelandès. És
una bona persona que encara
confia en les persones. Nova
Zelanda es un dels països
més segurs del món amb
índex de criminalitat ínfim.
Arriba al punt de que hi
ha càmpings o paradetes
per vendre fruites o altres
aliments per les carreteres
que no estan vigilades per
persones, hi ha una bústia i tu
si passes una nit o si agafes
dues bosses de pomes, o
mel, deixes els diners a la
bústia. La gent confia en
que pagaràs. Això a aquest
hemisferi es impensable...
Per què vau escollir viatjar
amb autocaravana?
Toni: Perquè el fet de ser
un país molt segur i ben
preparat amb moltes àrees de
descans i càmpings al llarg
de tota la seva geografia, unit
a una política de poder fer
nit a la natura, per exemple
al costat d’un llac (sempre
amb certes condicions), va

fer que triéssim aquest tipus
de transport/allotjament.
També, triar aquesta opció
resulta més econòmic que
anar d’hotels i llogar un cotxe
per exemple. L’experiència ha
estat molt bona, no havíem
viatjat mai en autocaravana
i és un mitjà que et permet
tenir total llibertat per visitar
el que vulguis, quan i com
vulguis, incloent parts que
no són molt turístiques però
que de vegades tenen més
encant.
Podeu explicar alguna
anècdota
Maria: doncs quan vam anar
cap a Milford per veure els
fiords, el port de muntanya
per accedir-hi estava tancat
per risc d’allau. És una
carretera de 200 km que
va des de Te Anau a Milford
i és l’única per arribar-hi.
Doncs bé, el pas estava
tancat a només 30 km de
Milford, vam decidir girar
cua, dormir a Te Anau i a
l’endemà tornar-ho a provar.
Quan ja estàvem gairebé a Te
Anau, va canviar l’estat de la
carretera i van obrir el port
que fins llavors estava tancat
sense previsió d’obertura.
Vam decidir tornar a fer mitja
volta i anar novament cap
a Milford. Quan vam arribar
a la barrera que havia estat
tancada tot el dia, hi havia
una patrulla de Rangers i hi
havia cotxes que passaven i
cotxes que donaven la volta.
Quan vam arribar a l’alçada
del Ranger ens va preguntar
que quants dies teníem
intenció de passar a Milford,
li vam dir que una nit i ens va
dir que si continuàvem era
probable que ens quedéssim
aïllats a Milford per dos dies,
ja que preveien nevades molt
fortes aquella nit i l’endemà, i
que era probable que el port
quedés tancat tot l’endemà.

ON VIATJA LA GENT DE LLINARS?
Vam decidir seguir cap a Milford, pensant
que era millor modificar una mica l’itinerari si
finalment ens quedàvem una nit més allà, que
perdre’ns l’oportunitat de veure els fiords.
Efectivament va nevar i la tempesta que
havien previst existia però era molt més
quantiosa del que havien previst i el port no
només anava a quedar tancat un dia sinó que
preveien que podria estar tancat ben bé 5
dies. Així que quan al migdia vam tornar de
veure els fiords, la recepcionista del càmping
on estàvem ens va informar de que estaven
organitzant una comitiva per treure la gent
d’allà aquella mateixa tarda aprofitant que hi
havia una petita finestra de millor temps i que
si volíem sortir amb la comitiva ho tinguéssim
tot recollit i preparat per marxar en el
moment que ens avisessin.
A les 4 de la tarda, en un moment de calma,
vam sortir de Milford, juntament amb altres
autocaravanes i algun cotxe, escoltats pels
Rangers. Finalment ni tan sols vam haver
de quedar-nos un dia més com semblava
inicialment, però si no hi hagués existit
aquella finestra de bon temps, potser
haguéssim passat aïllats un tros de les
vacances.
Quina és la millor època per anar-hi?
Toni: tot depèn del punt de vista. Allà és el
sud de l’hemisferi sud, per això les estacions
de l’any van a l’inrevés que aquí. Això vol dir
que quan aquí tenim les vacances d’estiu,
allà no hi han i els preus són més baixos per
ser temporada baixa, i pots descobrir tot amb
més tranquil·litat, sense aglomeracions de
gent. Pràcticament dormíem sols totes les
nits als llocs on paràvem. Per contra, si el que
vols és anar a la platja o prendre el sol, és
complicat perquè en ser ple hivern, fa força
fred i molt sovint neva i moltes zones de
l’illa sud queden incomunicades durant dies.
Nosaltres vam anar a l’agost i no canviaríem
l’experiència que hem viscut.
En algun moment vau tenir sensació de
perill?
Maria: no vam sentir perill imminent però si
que entre les nevades, que l’autocaravana
no és un cotxe normal (és molt gran, pesat
i no estàvem acostumats a conduir-la) i que
les carreteres d’allà són com les nostres
carreteres secundàries vam haver de tenir
molta precaució en alguns moments. No
teníem perill de fer-nos mal perquè no
deixàvem que les situacions fossin més
perilloses del que ja eren. Si nevava no
corríem, hem intentat no conduir de nit, ser
conscients de que no anàvem amb el nostre
vehicle habitual. En quant a perill de ser
atacats o robats, com ja hem dit abans, no
hem tingut pas cap sensació d’estar en perill.

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

Com és la gent allà? Reben bé al turista?
Toni: allà la gent és molt amable en general.
Sempre que poden t’intenten ajudar. Sempre
hi ha excepcions però la gent que vam trobar
nosaltres eren molt amables i molt properes.
Tot això unit al caràcter confiat i res conflictiu
que hem comentat abans fa que sigui un
poble molt hospitalari i amistós pel turista.
Com és el menjar?
Toni: realment d’aquest tema podem opinar
ben poc. Al tenir l’autocaravana amb cuina,
el que fèiem era anar als súpers i comprar el
menjar per cuinar-lo nosaltres. Hem menjat
pràcticament igual que el que menjàvem
aquí a casa. Com que Nova Zelanda és una
colònia d’Anglaterra, el menjar d’allà és el
típic anglès: fish and chips, etc. També és cert
que un dia vam sopar un hangi maorí (sopar
d’estil natiu), on enterren els aliments i els
couen aprofitant els vapors termals. La carn
coent 12 hores està tendríssima i les salses
i amanides que tenen són molt tropicals (no
hem d’oblidar que els Maorí tenen origen
Polinesi).
Hi tornaríeu?
Maria: sí, crec que a la primavera-estiu el
paisatge ha de ser completament diferent,
i sempre queden coses per visitar i
veure. És un viatge molt recomanable, ple
d’experiències i que a més et fa veure que
existeix un lloc on la gent es honrada i no té
malícia.
Quin serà el vostre proper viatge?
Maria: Ja estem preparant les vacances de
l’any vinent. Farem la Ruta 66 als Estats Units
entre Chicago i Los Angeles. Aprofitarem
per fer també uns desviaments de la ruta
per visitar els Canyons del Colorado, les
muntanyes rocoses i Las Vegas. Serà també
un viatge interessant.

ET VE DE GUST?

Us presentem unes receptes
delicioses per aquesta època de l’any
que ens ha fet arribar el Pau Daniel.
Unes receptes senzilles amb els
bolets com a protagonistes.
Esperem que us agradin!
CREMA DE CAMAGROCS I CARBASSA

LLOM AMB SALSA
DE FREDOLICS

Ingredients (per a 4 persones)
• 1 carbassa
• 1 ceba
• 1 patata
• 1 grapat de camagrocs
• sal
• oli
• nou moscada
• aigua
Preparació
1. Tallem la ceba, la carbassa i la patata, i ho posem a
fregir.
2. Quan ja està gairebé fet, hi afegim els camagrocs.
3. Al cap d’un parell de minuts aproximadament, hi
afegim aigua fins que ho cobreixi tot. Ho deixem que
bulli i retirem del foc.
4. Ho batem tot, que quedi ben fi.
5. I per acabar afegim la sal i un polsim de nou
moscada.
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Ingredients (per a 4 persones)
• 8 talls de llom
• mig quilogram de fredolics
• 200 ml de nata
• mitja copa de vi blanc
• sal
• nou moscada
• pebre
Preparació
1. Salem el llom i el passem per
la paella.
2. Per altra banda, batem la
meitat dels fredolics amb la
nata afegint un polsim de nou
moscada i de pebre.
3. Afegim aquesta salsa al llom
amb la meitat dels fredolics
que havíem reservat.
4. Ho posem tot al foc i
incorporem el vi blanc.
5. Finalment ho deixem coure
durant uns minuts més.

Consulta ciutadana
Quin ús creus que cal
donar a l’antic cap?
X

X

Marca amb una o dues com a
màxim i diposita la butlleta a les urnes
instal·lades a les oficines municipals

Quin ús creus que cal donar a l’antic cap?
CASAL DE JOVENTUT
SALA D’EXPOSICIONS
SALES MULTIUSOS
ALTRES (FES UNA PROPOSTA)
----------------------------------------------------------------------------------------

DATA MÀXIMA PER VOTAR
30 DE GENER 2017
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PARTICIPA!
en el
futur
de Llinars
PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

L’Ajuntament de Llinars del Vallès ha iniciat els treballs de la revisió del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM).
En aquest Pla es decideix el futur urbanístic del nostre poble.
Per això hem aprovat el Programa de Participació Ciutadana del Pla.
• Crearem comissions de treball
• Realitzarem tallers
• Farem enquestes

El futur de Llinars el dibuixarem entre tots!
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ESCRITS DELS GRUPS MUNICIPALS DE L’A JUNTAMENT
Grup Municipal d’ERC

Grup Municipal de GIPLL

Grup Municipal del PSC

Veïns, veïnes PARTICIPEU !!!

Des del GIPLL no volem fer un feixuc
discurs polític. El que si us volem
transmetre és la bona voluntat de canviar
algunes coses que creiem que tenen
mancances: Fa falta feina pels veïns de
Llinars, les obres faraònique creiem que
no calen, crear un bon pla de seguretat,
seguretat vial.

Prioritat: creació d’ocupació

HEM DE DECIDIR COSES
IMPORTANTS ELS PROPERS MESOS.
En aquest exemplar trobareu informació
de dues qüestions importants pel nostre
municipi:
• La redacció del nou Pla Urbanístic
• La consulta dels usos que tindrà l’antic
CAP
S’han iniciat els treballs de redacció del
nou Pla Urbanístic i volem que la gent de
Llinars hi PARTICIPEU.
Es crearan tres comissions:
• Una comissió política
• Una comissió tècnica
• Una comissió ciutadana
Es realitzaran tallers amb ciutadans
Es farà una enquesta aleatòria telefònica
per una empresa especialitzada (400
opinions)
Tothom tindrà l’oportunitat d’opinar sobre
el Llinars que volem pels propers 20
anys.

Respecte als impostos, segueix la pujada
de la contribució quan es podrien baixar.
De les escombraries, el servei deixa molt
que desitjar amb contenidors plens i
deteriorats.
Estem convençuts que som l’única
oposició útil i alternativa pel que necessita
el nostre poble que tant ens estimem.
Ben aviat us farem arribar a les vostres
bústies el primer butlletí on informarem
de tots els temes que afecten a tots els
ciutadans i ciutadanes del nostre poble.
Aprofitem per felicitar les Festes,
esperem que gaudiu de la família i amics.

També podreu opinar, i votar, per decidir
quin ús volem que es doni a l’antic CAP:
• Casal de Joventut
• Sala d’exposicions
• Sales multiusos
• Altres usos que creieu pertinents
Aquest equipament, per les seves
dimensions i per la seva situació, es molt
important per Llinars i és bo que opineu
.... que VOTEU !!!!
S’acaba l’any i en comença un de nou, ple
de reptes i projectes.
Tenim temes pendents: seguretat
ciutadana, incivisme, .... haurem de
treballar i treballarem per solucionar-ho.
Que tots plegats tinguem un bon any 2017
BONES FESTES !!!!!

“Nova etapa: temps d’acords”, dèiem
en la penúltima agenda. I parlàvem de
la voluntat inequívoca per part del PSC
de fer una oposició constructiva, al
servei dels veïns i Veïnes de Llinars i no
d’interessos partidistes. Així, i gràcies
també a la predisposició per part de
l’equip de Govern, i després d’un treball
intens i continuat, hem pogut arribar
a un acord important per afavorir la
creació d’ocupació a Llinars.
Hem arribat a un acord, que durem
al Ple per ser debatut i aprovat
formalment, per crear una mesa
local per a l’ocupació. La mesa
estarà formada per representants de
l’Ajuntament, empresaris, comerciants i
treballadors amb un objectiu únic: crear
ocupació a Llinars del Vallès.
La mesa proposa un àmbit
de col·laboració estable entre
l’administració i els agents econòmics
de Llinars per fomentar la creació
de llocs de treball. Un nou espai que
permet fer un salt endavant en aquest
àmbit i situar-lo com la màxima prioritat
de l’Ajuntament.
Pel PSC la lluita contra les desigualtats
i contra la crisi econòmica és la nostra
primera preocupació i per això la
creació d’ocupació és una prioritat a
la que hi volem fer front de manera
decidida i immediata.
Entenem que des de la concertació
social amb empresaris i comerciants,
administració i treballadors, podrem
definir les actuacions conjuntes més
apropiades per aconseguir la creació
de llocs de treball estable i de qualitat a
Llinars.
Entenem, doncs, que és aquesta
una primera passa decisiva. I també
per això des del PSC hem volgut
ser coherents amb l’acord adoptat
donant suport als pressupostos pel
2017, amb el benentès que en les
modificacions pressupostàries que
s’hauran de produir a principis de l’any
vinent, podrem incrementar de forma
significativa les partides destinades a
aquest fi.
Volem aprofitar per desitjar-vos a totes
i a tots que passeu unes molt bones
festes!
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Grup Municipal del MALL-CUP-PA

Grup Municipal de CIU

1. Els grups de l’oposició tenim poca
presència en els mitjans municipals: ni
en la Agenda-TV-Llinars, ni en l’agenda
d’activitats culturals i es desconeixen les
opinions en el ple ja que no es graven. I
els articles com aquest NOMÉS poden
ser de 2000 caràcters amb espais
inclosos. De nou ERC ens allunya de la
ciutadania.

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGENCIA I
UNIO ( actual PDECAT).

2. Es continua fomentant l’accidentalitat
funcionarial d’habilitació nacional a
l’Ajuntament (actualment la Secretària
i la Interventora). Ara es crea el lloc de
tresorera, dotat d’una partida tan baixa
i corresponent al seu sou, que cap
funcionari d’habilitació nacional hi estarà
interessat. Amb tanta accidentalitat estem
garantint el principi democràtic de la
independència funcionarial i política?
3. Des de l’any 2003 reclamem els
Consells de Participació Ciutadana sense
èxit. Amb l’actual revisió del planejament
urbanístic (POUM) la llei obliga a crear-ne
durant el procediment de revisió. Per tant,
no és mèrit d’ERC!
Es mouran molts interessos i el reglament
ha de ser garantista en la participació i
en la forma de compartir la informació i
creiem que això no està clar:
L’oposició no formem part del Consell,
com en d’altres municipis, i la ciutadania
no coneixerà directament la nostre opinió.
Qui decideix qui seran els “representants
veïnals significats del territori i teixit
associatiu”?
Qui decideix els 400 “ciutadans
representatius” per a l’enquesta d’opinió?
Els 4 tallers previstos tindran debats
previs amb la diversitat política?
Qui decideix els continguts dels 4 tallers?
Hi serà el debat mediambiental?
4. Siguis ric o humil tindràs la mateixa
reducció del 50% de la taxa de
transmissió de la propietat urbana.
Un cop més s’han rebutjat les nostres
propostes d’establir taxes municipals
més justes com ja estan fent d’altres
municipis.
5. Les polítiques ambientals són
insuficients en la gestió de residus, en
l’excés d’il.luminació ambiental en alguns
llocs, en el disseny del planejament
urbanístic, etc.
MALL-CUP-PA

Des de el mon Municipal, cal repassar i
posar en ordre les prioritats, el que mes
preocupa als nostres veïns/veïnes.
Fem llistat de les coses que encara calen
fer, per tenir un Municipi millor, mes
collidor, mes proper, en el que tots el
Llinassencs, ens sentim partícips i com a
casa nostre.
Cada vegada, i això es una sort hi ha mes
oferta i possibilitat de fer activitats, de tot
tipus: de lleure, d´esport, culturals, etc..
pro el punt feble es que la demanda es
superior a l´oferta, això, vol dir, que cal des
de l´Ajuntament un gran esforç de mitjans
i logístics i dins les seves possibilitats,
donar acompliment a totes les demandes.
Els equipaments Municipals, estan amb
un grau d´ocupació altíssim, i es clar
que moltes vegades ens trobem que els
equipaments Municipals s´han quedat
petits, per donar compliment a les
demandes de la ciutadania.
Per tant, considerem que ha arribat el
moment, en que com a Municipi, s´ha fet
,un esforç econòmic important amb el
Teatre-Auditori i ara amb Can Marques.
Ha arribat el moment de detectar, les
mancances que tenim com a Municipi i
veure quins equipaments, estan col·lapsats,
en tenim exemples Can Lletres, el
Pavelló Municipal d´esports, mes la pista
Annexa, que donen cobertura, a Club de
Basquet, Gimnàstica Rítmica, Patinatge,
Futbol Sala i sovint a Ball de Saló i altres
esdeveniments Inflables a la Fira de Nadal,
Festa Major, Colla Gegantera, etc...
El nostre Grup Municipal, te clar, que cal
un altre equipament, que doni “oxigen” i
sol venti la problemàtica actual d´aquestes
Entitats que acabem ´d´anomenar, que
actualment tenen llista d´espera i que no
poden créixer, ara mateix, per aquesta
manca d´espai o instal·lacions.
Encara hi ha pendent de donar destí,
a l´antic CAP, just a l´Area Central, no
dubtem que l´equip de Govern actual,
acomplirà el que va prometre en el seu
programa de govern, pro pensem, que
ja hauria de tenir aquest tema, molt
important, pel que acabem d´argumentar
enllestit.
GRUP MUNICIPAL DE PDECAT de
LLINARS DEL VALLES

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
Oficines Registre Civil
Tel. 93 841 27 50
Fax Ajuntament
Fax 93 841 28 14

CAN MAS BAGÀ
Serveis Socials
Punt Dona

EMERGÈNCIES

SANITAT

TRANSPORTS

Emergències
Tel. 112

Consultori municipal (CAP)
Tel. 93 841 05 73

RENFE
Tel. 902 240 202

Policia Nacional
Tel. 091

Hospital de Sant Celoni
Tel. 93 867 06 17

Autobusos
Tel. 902 130 014
Taxi Miguel Casas Fuentes
Tel. 645 906 843

ESPORTS

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

Taxi Cristobal Giner
Tel. 636 976 976

Creu Roja Sant Celoni
Tel. 93 867 26 04

Taxi Manuel Lira Expósito
Tel. 608 495 673

Servei d’ambulàncies
Tel. 902 23 20 22

Taxi Domènec Giménez
Tel. 661 38 79 09
info@taxillinars.com
www.taxillinars.com

Piscina municipal
Tel. 93 841 16 72

Serveis d’ocupació local

Camp de futbol
Tel. 93 841 29 31

Servei de suport a les
empreses, emprenedors
i comerços

Pavelló d’esports
Tel. 93 841 24 99

Oficina municipal
de consum
Cultura i Joventut
Punt informació juvenil
Esports
Tel. 93 841 38 42
Fax Can Mas Bagà
Fax 93 841 37 21

Pista annexa
Tel. 93 841 35 05
l’Esportiu i pistes de tennis
93 841 15 90

Urgències mèdiques
Tel. 061

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

Oficina d’informació del
Parc Montnegre-Corredor
Tel. 93 867 94 52
SOREA Cia. d’aigües
Tel. 93 879 49 46

CAN LLETRES
Ensenyament
Tel. 93 841 37 02

Escola Ginebró
Tel. 93 841 25 47
Fax: 93 841 27 08

CA L’ALEMANY

Institut Giola
Tel. 93 841 28 66 / 93 841 38 89
Fax: 93 841 31 23

Serveis territorials
Policia Local
Tel. 93 841 20 62

Escola de Música
Tel. 93 841 37 76

Casal de la Gent Gran
Tel. 93 841 36 40

Escola Bressol Petits Estels
Tel. 93 841 19 74

Oficina de correus
Tel. 93 841 12 77

Fax Ca l’Alemany
Fax 93 841 15 16

FECSA Cia. llum
Tel. 900 747 474
Museu Can Bordoi
Tel. 93 841 08 75
Fons Joan Pla i Gras
Tel. 93 841 27 50

Parròquia de Santa Maria
de Llinars
Tel. 93 841 08 71
Parròquia de Collsabadell
Tel. 93 841 09 69

SERVEIS MUNICIPALS

Deixalleria
Tel. 93 744 50 96

Jutjat de Pau
Tel. 93 841 37 01

Consell Comarcal Vallès
Oriental
Tel. 93 860 07 00

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

Tel. 639 136 161

SERVEIS DIVERSOS

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

Mòbil Policia Local
Tel. 696 97 93 98

Taxi Santiago Rodríguez
Baches

Teatre Auditori
Tel. 93 841 16 95

Edició i coordinació: Ajuntament de Llinars del Vallès»
Podeu fer-nos arribar dubtes o suggeriments a comunicacio@llinarsdelvalles.cat o consultar www.llinarsdelvalles.cat. Exemplars gratuïts.

