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Carnestoltes
i ballada de
gitanes
La ballada de gitanes
celebra la XXI edició
des de la recuperació

8

Can Lletres
Celebració del
1r Aniversari

9

V Duatló
Llinars-Ginebró
Va comptar amb 155
participants a la categoria
adulta i 35 participants a
la mini duatló

Inauguració del Fons
Joan Pla i Gras

Nadal a Llinars
XVI Fira dels Torrons
Durant les Festes de Nadal han tingut lloc a Llinars activitats tan diverses com el parc de Nadal solidari, que cada
any s’organitza amb activitats pensades per als infants i
joves, i a la vegada per fer una recol·lecta de joguines i
aliments per als més necessitats. La UBIC, com sempre en
aquestes dates, va ser l’encarregada de posar-se en contacte amb el Patge Reial per recollir les cartes dels nens i
nenes dirigides als Reis Mags d’Orient que van arribar la nit
del dia cinc de gener a visitar a tots els infants del poble.

1r premi

2n premi

Per altra banda, el CE Llinars va organitzar un jornada solidària
per tal de recaptar aliments per al banc d’aliments de Càritas
Santa Maria del Prat.
I el primer cap de setmana de desembre es va celebrar la XVI
Fira dels Torrons, prèvia a les festes nadalenques, que va gaudir de molt bona acceptació. Durant la fira va tenir lloc el
concurs de fotografies amb instagram. Les fotos guanyadores
han estat:

3r premi

Inauguració del Fons Joan Pla i Gras
Dissabte, 15 de desembre, va tenir lloc la inauguració
del Fons Joan Pla i Gras, un petit recorregut per la història de Llinars, darrera del qual es fa palès la feina que
durant tants anys molta gent ha realitzat per tal que la
història de Llinars no caigués en l’oblit.
Una d’aquestes persones va ser en Joan Pla i Gras, gran
aficionat a l’arqueologia, que al llarg de la seva vida va
recopilar tot el material arqueològic que existia a Llinars.
En morir es va crear un Patronat Municipal i el seu fill cedí
les peces que el seu pare havia trobat. Aquestes peces es
podien visitar a la Capella de Can Mas Bagà. Posteriorment el Patronat es va dissoldre i es va decidir canviar el
material d’ubicació, creant així un centre d’interpretació
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sobre Llinars amb el nom de Fons Joan Pla i Gras.
Per tal de donar-li l màxima accessibilitat, el Fons Joan Pla
i Gras, està ubicat a la planta baixa de l’Ajuntament i estarà
obert de dilluns a divendres de 10 a 14h i de 16 a 19h.

Carnestoltes
Els dies 8, 9 i 10 de febrer es van celebrar les festes de
Carnestoltes. Divendres a la tarda va tenir lloc el ball
de disfresses i berenar infantil. Dissabte a la tarda Rua
de Carnestoltes i després sopar i ball de disfresses. I per
finalitzar el programa d’actes, diumenge 10 de febrer la
ballada de gitanes amb la cercavila prèvia, que enguany
celebra ja la XXI edició des de la recuperació.
Els premis del concurs de disfresses han estat:
Categoria individual
1r premi: Tuno de l’any 1920
2n premi: Ballarina
Categoria de parella
1r premi: Les pageses de Llinars
2n premi: Desert
Categoria de grup
1r premi: Les tres bessones
2n premi: La família vileda
Categoria de comparsa
1r premi: La montaña rusa
2n premi: Con esta crisis, aquí no hay quien viva
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25è aniversari del Till-Tall
cosa, i per tant és molt difícil que no t’agradin.
Reyes: Jo sempre els hi dic als joves que tenim ara al grup que no hi ha
cap paper petit. Per exemple un dels que més en van fer gaudir va ser un
en el que deia tres frases a “La Gata damunt la Teulada de Zenc Calenta”. No vaig patir gens perquè no tenia el compromís de que l’obra recaigués damunt meu i per altra banda l’obra tampoc funcionaria sense aquest personatge. Per això dic sempre que no hi ha cap paper petit.
Com celebrareu aquest aniversari?
Fent teatre, que és el que sabem fer. Volem tornar a interpretar les
dues darreres obres que hem fet “Vickie el víking” i “Luz Difusa” obra
de creació pròpia, i Veniu a mi “La Passió”.
A la Diada d’Entitats havíem pensat fer una exposició de cartells de
la trajectòria dels 25 anys.
També ens agradaria posar en marxa un cinefòrum de temàtica teatral.
El grup de teatre llinassenc Till-Tall celebra durant aquest 2013 el
seu 25è aniversari.
25 anys d’història d’un grup que ha lluitat per tirar endavant els
seus projectes amb molt d’esforç però sobretot amb molta il·lusió,
gaudint i fent gaudir al seu públic.
L’Agenda de Serveis ha tingut l’oportunitat d’entrevistar a tres
membres del Till-Tall que formen part del grup de teatre des dels
seus orígens: Reyes Barragan, Encarna Teruel i Maria del Valle. Ha
estat una entrevista emotiva però també molt divertida sobre la
trajectòria del grup.
Com definiu aquests 25 anys de trajectòria?
Com tota una vida, una experiència vital molt intensa que ha anat
des de l’adolescència fins a la vida adulta, i que continua...
Ha estat un procés d’aprenentatge vital i teatral en el qual s’ha
produït un lligam inevitable entre la vida i l’escena. Tot un seguit
d’experiències entre les relaciones humanes s’han anat succeint al
llarg d’aquest 25 anys que ens han fet créixer com a persones.
Quin personatge és el que més us ha agradat interpretar? I quin
el que menys?
Han hagut moltíssims personatges durant aquests 25 anys i de fet
no hi ha hagut cap amb el que ens haguem sentit incòmodes.
Reyes: Un dels que més em va agradar va ser el de Blanche Dubois
a “Un Tramvia anomenat Desig” perquè va ser el primer paper dramàtic que vaig preparar molt conscientment. Va ser tot un repte ja
que jo no hi lligava gens amb el personatge i vaig tenir molta feina
en cuidar coses físiques a les que no hi estic acostumada com aprimar-me, cuidar-me les ungles, etc. Va ser tot un procés en el que em
vaig implicar molt i del qual vaig aprendre molt també.
Encarna: A mi em va agradar i em va costar interpretar la mare de
Bernarda Alba, que en la nostra pròpia versió de “La Casa de Bernarda Alba”, era la germana de Bernarda.
Maria: Jo tinc un record especial com a Bernarda Alba a “La Casa de
Bernarda Alba” i com a Verge Maria a “Veniu a mi. La Passió” perquè
són personatges dramàtics molt diferents a mi, que m’agrada molt
més la comicitat.
També he de dir que tots els personatges sempre t’aporten alguna
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Un altre projecte seria l’adaptació d’una obra sobre una sèrie d’actors que fan una obra de teatre en una església que han de tirar
a terra i que nosaltres l’adaptaríem al cinema teatre. Ens acomiadarem del cinema teatre de Llinars precisament en el nostre 25è
aniversari.
Per altra banda a l’estiu ens agradaria fer una festa popular d’aniversari.
També està en marxa un llibre sobre la nostra trajectòria i com a
cloenda d’aquest aniversari realitzar alguna conferència.
Aquestes són les intencions que tenim i esperem que totes es puguin
dur a terme però sobretot: fer teatre, continuar actuant, interpretant i que la gent ens conegui i gaudeixi del que fem.
Aquest seria el vostre projecte de futur.
Sens dubte! Volem continuar actius, amb la mateixa tònica que hem
seguit fins ara. Mantenir la nostra activitat amb un relleu generacional que garanteixi la continuïtat.
Podeu explicar alguna anècdota?
Encarna: En 25 anys imagina’t! N’hi ha hagut moltíssimes, moments
que et quedes en blanc, frases mal dites, etc però jo la que més recordo és una en la qual se’m va caure una porta a sobre. Era l’obra
“Vivir es formidable” de Alfonso Paso, em vaig quedar totalment
en blanc i una companya em va rescatar dient en escena que no
em preocupés que vindrien els fusters de seguida a arreglar la porta. Darrera de l’escenari estaven tots els meus companys morts de
riure!
Maria: Jo em vaig quedar totalment en blanc en escena durant
l’obra “Maribel y la extraña familia” de Miguel Mihura, se’m va oblidar el text per complet i vaig continuar l’obra amb el que seguia.
Una companya em va donar a entendre que m’havia saltat una part
molt gran.
Reyes: Jo recordo algunes anècdotes de La Passió, per ser la més recent com pot ser la frase d’un company que va dir mereix la pena de
porc enlloc de mereix la pena de mort! I també recordo a una assaig
general com vam passar tots de cridar lapidació lapidació a, de cop
i volta, depilació, depilació! Va ser molt divertit.
Moltes gràcies Reyes, Encarna i Maria per haver atès l’Agenda de
Serveis, i que continuïn els vostres èxits!

25è Aniversari de l’Esbart Dansaire
L’Esbart va sorgir fa 25 anys a través de
tot un grup de persones apassionades
de les danses regionals. I per celebrarho han organitzat una sèrie d’actes
que es van iniciar la passada Festa
Major 2012 i s’esdevindran durant tot
aquest any 2013.
El fet de treballar per mantenir
l’originalitat dels balls, per una posada
en escena acurada, pel vestuari i per la
música han fet que l’Esbart Dansaire
aconseguís al llarg del temps un prestigi
important, que el situa en un lloc
destacat dintre del món de les danses
populars catalanes.
A part de ballar a les festes populars de
Llinars, sobretot a la Festa Major, l’Esbart
de Llinars està dintre de l’Agrupació de
colles de balls de gitanes del Vallès. Cada
poble que pertany a l’Agrupació de Ball
de gitanes fa la seva trobada anual de
manera que s’estableix una roda. Totes
les colles fan una sèrie de sortides a
algun d’aquests pobles i en aquestes
trobades s’interpreten diferents balls,
però mai no poden faltar les quatre
danses típiques: la jota, la contradansa,
el xotis i la catxutxa. De totes maneres
cada vegada més les colles ofereixen més
varietat amb masurques, polques, etc.
I l’Esbart de Llinars, des de fa anys, ha
optat per fer una actuació més dinàmica
en forma de Recull de Ball de Gitanes,
com un popurri de danses.
L’esbart també ha realitzat un parell de
sortides a l’estranger, a Praga l’any 2008
i a Sicília, l’any 2011. No descarten, però,
fer-ne més si sorgeix l’oportunitat.
Per altra banda des de fa uns anys cooperen amb l’Esbart Sant Marçal de
Cerdanyola amb els que tenen diversos
projectes en comú.
Des de que es va iniciar la commemoració d’aquests 25 anys no han parat de
fer actuacions, per Festa Major, per la
Castanyada, a la Fira dels Torrons, per la
Marató de TV3, etc, i durant aquest any

l’Esbart ens ofereix un calendari d’activitats molt viu i original.
Una d’elles ha estat el concurs de disseny
de la imatge representativa dels 25 anys,
que en aquestes dates ja està tancat.
Per altra banda durant el cap de Setmana abans de Sant Jordi, coincidint amb el
25è aniversari de la primera actuació de
l’Esbart, està previst fer un conjunt d’actuacions i activitats variades, amb diferents entitats del poble. Entre aquests
actes es farà un acte simbòlic d’aniversari de l’Esbart i una ballada popular.
El 26 de maig es celebrarà una trobada
de ball de Gitanes. Aquest cop amb la
peculiaritat que estan convidats tots els
pobles de l’agrupació de ball de gitanes i
serà una ballada multitudinària.
El 16 de juny tindrà lloc la Picada de
Gitanes. És un concurs de ball de gitanes en el que hi participaran les colles
de grans de Castellar, Ripollet i Llinars. El
jurat estarà compost per persones vinculades al món del ball de gitanes o la dansa, però que no tenen contacte directe
amb cap de les tres colles participants.
Hi haurà tres premis: millors gitanes,
millors castanyoles i millor peça lliure.

Serà el primer cop que es farà a Llinars.
També es celebrarà un concurs de fotografia d’actuacions i esdeveniments de
l’Esbart des de l’actuació de Festa Major
2012 fins a la Picada. Les bases del concurs són al facebook de l’Esbart.
A l’estiu es realitzarà una exposició de
fotografies dels 25 anys d’història.
Per acabar, durant la Festa Major d’enguany tindrà lloc una actuació de cloenda de l’aniversari en la que també hi
participaran exdansaires i es faran danses que s’han fet durant aquests 25 anys.
I a part de tot això potser l’Esbart ens
sorprèn amb alguna altre acte que pugui
sorgir!
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2a setmana del Pintxo
Dates: del 26 d´abril al 5 de maig.
Participants: Un total de 13 bars.
Cada bar elaborarà dos pintxos amb toc creatiu i original, que oferirà als clients
de dilluns a diumenge, segons els horaris habituals. Tal i com vàrem fer l´any
passat, el preu del pintxo es manté en 1 pintxo 1,50€. Pack de 2 pintxos 2,50€.
Entre tots els clients que participin
en les votacions es sortejaran dos
premis.

Com a singularitat, enguany s’estableixen dos premis per als bars
participants valorats per un Jurat:

• El primer premi consistirà en un pack
de nit d´Hotel a Barcelona amb tast
de tapes i pinxos per a dues persones,
per gentilesa de Viatges Serenguetti,
col·laborador de la Setmana del Pinxo
en les dues edicions.
• El segon premi constarà d´un val per
a dues persones per gaudir d´una
Ronda de Pinxos als establiments
participants.

• Premi al pinxo més creatiu
• Premi al millor establiment amb
la millor imatge muntada per a la
setmana.
L´any 2012 vàrem fer un recompte
de més de 3000 butlletes; una alta
participació de gent de Llinars i també
de ciutadans i ciutadanes de municipis
veïns.

Entrevista a la Rosa Maria Mallat
Aquest any passat 2012, va finalitzar el projecte Iloquid, un
projecte promogut per la Diputació de Barcelona i el Fons Social
Europeu, orientat a la dinamització del sector de serveis d’atenció
a les persones amb especials necessitats, amb la certesa que es
tracta d’un dels àmbits que generarà ocupació en els propers anys.
Llinars ha participat en aquest projecte amb el curs de treballador/a
familiar (2011) i amb el curs de cuina per a col·lectivitats (2012),
amb resultats molt positius.
L’Agenda de Serveis ha parlat amb la Rosa Maria Mallat, una llinassenca de 58 anys, alumna del curs de treballador/a familiar, que
ens ha explicat la seva experiència i el canvi que ha significat haver
participat en el programa Iloquid. Fins fa uns mesos era administrativa i avui la seva feina no té res a veure amb el que feia abans.
Hola Rosa Maria, com va començar tot?
El meu marit i jo teníem una empresa familiar de pintura en la qual
jo m’ocupava de la part administrativa. Arrel de la crisi, al 2008, ens
vam veure molt afectats i poc a poc vam anar deixant l’empresa.
En canvi actualment, i gràcies a la formació que he rebut, he trobat
una nova ocupació que m’omple molt.
Com es va presentar l’oportunitat de fer el curs de treballador/a
familiar?
Va ser la meva filla la que em va informar del curs perquè ella
estava segura que em motivaria molt. Tot i que jo, un cop fet el
curs, tenia dubtes de quina empresa m’agafaria per treballar a la
meva edat o si jo per la meva edat i el meu físic podria fer una
feina d’aquestes característiques. Des de l’Ajuntament van veure
que tenia aptituds per poder ser treballadora familiar per la meva
experiència vital com a mare i com a àvia.
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Personalment crec que les persones neixen amb un què fer en
aquest món, i malgrat jo estigués fent tasques administratives
amb el meu marit, jo sempre he posat per endavant el servei a les
persones.
Durant el curs hi ha havia una part teòrica i una altra pràctica, a
on vas fer les pràctiques? Com va ser l’experiència?
Vaig fer pràctiques a l’escola d’educació especial l’Arboç de Mataró,
que em va agradar moltíssim. A continuació vaig fer assistència
domiciliària a l’Ametlla del Vallès i per acabar vaig estar a la residència d’avis Rumy de Sant Antoni de Vilamajor. He de dir que
tot aquest període de pràctiques va suposar una experiència molt
gratificant.
Ara estàs treballant com a treballadora familiar, com va sorgir
la feina?
La meva monitora i l’assistent social de l’Ajuntament de l’Ametlla
es van posar en contacte amb mi perquè la filla d’una senyora,
a la que havia fet assistència domiciliària durant el període de
pràctiques, va sol·licitar ajuda per a la seva mare que, degut a uns
problemes físics, necessitava una atenció més específica. Ara cada
tarda em trasllado a l’Ametlla a atendre a aquesta senyora, l’Elvira
Garcia.
Com et sents ara amb aquesta nova feina?
He de dir que em sento molt satisfeta i molt contenta d’anar cada
dia a treballar. Cuidar l’Elvira m’aporta molta satisfacció personal
perquè a més d’oferir-li un servei, a ella la sento contenta, sento
que estic al seu costat i a la vegada ella m’aporta a mi moltes
coses, com l’experiència d’una persona gran, i uns sentiments que
ella em transmet que a mi també m’enriqueixen molt. Cada dia del

món ho faig amb il·lusió i dono gràcies d’haver trobat aquesta
feina, en una casa magnífica, en un poble molt maco i amb unes
persones encantadores. Nosaltres no som ni déus, ni metges ni
psicòlegs, simplement acompanyem i tenir una companyia en
aquesta vida és molt important.
Trobes moltes diferències respecte a la feina que vas haver de
deixar a causa de la crisi?
Moltes! Quan jo anava cada dia a l’oficina em trobava amb problemes molt desagradables i arribava a casa més capficada que
una altra cosa. Jo sempre he dit que els papers no m’agraden,
m’agraden les persones. En canvi ara arribo a casa molt satisfeta i contenta. Ha estat una oportunitat molt gran i he tingut
molta sort d’haver trobat aquest tipus de feina, i he trobat en
ella la meva veritable vocació.
Vols afegir alguna cosa més Rosa Maria?
Volia donar les gràcies a l’Ajuntament per haver-me donat
l’oportunitat de participar en el programa Iloquid, sobretot al
regidor d’Acció Social i Promoció econòmica, Toni Garcia, per
haver portat a Llinars aquest projecte. També vull agrair a la
Montse Bordas de Promoció econòmica el seu recolzament.
De la mateixa manera m’agradaria animar a l’Ajuntament a
que continuï fent cursos d’aquestes característiques per donar
l’oportunitat a gent que no té formació.

Actuacions Servei Local d’Ocupació
El Club de feina del Servei Local d’Ocupació de
l’Ajuntament de Llinars del Vallès va rebre 4920
visites durant l’any 2012.
• Es van atendre 227 nous usuaris.
• L’any passat 159 demandants van trobar feina. D’aquests,

•
•
•

•

•

67 ho van fer a través d’ofertes gestionades directament
pel Servei Local d’Ocupació i, 92 ho van fer a través d’altres
vies, incloent les ofertes consultades al Club de Feina.
El servei va assessorar de manera individualitzada a 201
persones.
Es van gestionar 80 ofertes de feina amb una taxa de
cobertura del 70, 45%
Es van realitzar 6 tallers de recerca de feina de 4 sessions
cadascuna on s’inlcoïen l’ús de les noves tecnologies. En
total van assistir 60 persones.
Es van realitzar 3 cursos per a aturats on els 25 alumnes
participants van poder obtenir la qualificació necessària
per conduir el carretó elevador frontal i retràctil.
També es va realitzar un altre curs per a 10 aturats d’anglès
de negocis.

Informe gestions 2012 - OMIC
L’Oficina Municipal d’Informació al
Consumidor (OMIC) va registrar l’any
2012 un total de 113 gestions.

registrat el 2011. Aquest increment es veu
afectat sobretot pel tema de les participacions preferents.

Gestions 2012
De cada 5 tràmits, pràcticament 2 corresponen a consultes, és a dir, a facilitar
informació i assessorament als usuaris,
mentre que 3 entren a tràmit mitjançant
el full de reclamació de per tal de sol·licitar
una compensació.

Resultats de l´OMIC
Cal remarcar que l’OMIC va registrar un
índex de resolució de les reclamacions del
85%. De la resta, un 4% s’han tramitat per
la via de arbitratge i un 11% a tancament
de 2012 pendents de resolució. Aquestes
dades mostren una tendència a l’augment
de la solució negociada de les reclamacions de consum.

Com és habitual, el sector de serveis i subministraments és el que més tràmits concentra. Durant l’any 2012, es van atendre
35 casos relacionats amb aquest àmbit.
Principalment, les consultes i reclamacions
que tenen a veure amb aquest sector estan relacionades amb els serveis de telefonia fixa i mòbil i ADSL, xarxa elèctrica, gas
natural i butà, el servei d’aigua potable.
El següents sectors més afectats serien les
assegurances i el comerç. Per darrere del
comerç se situen les gestions relacionades
amb les entitats bancàries, que suposen
el 6% del total. Enguany, el percentatge
de reclamacions relacionades amb aquest
sector ha incrementat un 6% respecte el

en marxa un sistema d’alertes perquè tothom pugui està informat al moment, de
possibles incidències relacionades en l’àmbit del consum. Recordem que l’OMIC, està
situada a Can Mas Magà.
L’horari habitual d’atenció al públic és dijous, de 9.00 a 13.00 h amb visites concertades.
L’oficina també realitza assessorament a
establiments i empreses del municipi.

L’OMIC rep més visites a causa de la crisi.
Les persones consumidores, revisen més
sovint les factures i els rebuts.
Des de L’Oficina Municipal d’Informació
al Consumidor recomanem a les persones
consumidores que abans de signar qualsevol contracte, encara que sigui per via
telefònica, es llegeixen molt bé les condicions perquè s’ha de tenir en compte que
el contracte és vinculant. I si cal, demanar
informació a la OMIC.
Dins la política de protecció a les persones
consumidores, s’està treballant per posar
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Can Lletres celebra
el seu primer aniversari

Un any després de la posada en marxa del Centre de Formació Permanent
Can Lletres, l’Agenda de Serveis ha
volgut visitar el centre per conèixer
de fons quin és el seu funcionament i
l’activitat formativa que s’hi està duent a terme.
Can Lletres és un centre de formació
permanent que, com la seva pròpia
definició ens indica, aglutina totes les
edats, des de la petita infància fins a
després de la jubilació, ja que la formació
ha de ser quelcom permanent al llarg a
de la vida d’una persona. Per aquesta raó
podríem dir que Can Lletres esdevé alhora
un centre de formació i un centre cívic.
Pel que fa a la seva programació, en
primer lloc s’ha vingut realitzant la
mateixa programació que ja es duia a
terme en altres espais a nivell municipal,

amb la particularitat que el fet que sigui
un espai de referència el converteix
en observatori de totes les necessitats
formatives que la gent del poble pugui
tenir. D’aquesta manera la programació
cada trimestre es pot anar renovant amb
cursos tan interessants com fotografia,
pintura, aritmètica mental, anglès o
cuina entre d’altres. I el més important,
a preus molt assequibles. Aquesta
programació nova que va sorgint es
pot consultar a la pàgina web de Llinars
www.llinarsdelvalles.cat.
El cursos poden realitzar-se tant al matí
com a la tarda, per a nens i per a adults.
Tenen molta sortida els cursos d’anglès
i els de l’àmbit lingüístic com el català i
l’alfabetització.
Can Lletres alberga també l’escola
municipal de música que aquest any és
gestionada per l’escola de música “Amics
de la Unió”, així com un curs en horari
nocturn per a joves i adults que no tenen
acreditació en la titulació de la ESO i es
preparen per a la prova d’accés a grau
mitjà i el graduat en educació secundària
obligatòria (ESO).
Per altra banda les empreses que ho
requereixin poden llogar una aula

Tots comptem
El cap de setmana 16 i 17 de març de 2013, a l’edifici municipal Can Lletres va
tenir lloc l’activitat anomenada “TOTS COMPTEM: CONEIX LA RIQUESA EDUCATIVA DE LA ZONA”.
Amb l’objectiu de donar a conèixer les realitats educatives del nostre municipi i
pobles veïns, es va programar una jornada de portes obertes al Centre d’educació
Permanent Municipal Can Lletres de Llinars del Vallès, convidant a centres educatius
de Llinars, de St. Pere de Vilamajor, St. Antoni de Vilamajor i Vilalba Sasserra per tal
que mostressin la seva activitat.
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del centre per impartir la seva pròpia
formació. Can Lletres també ha estat el
centre escollit per a la donació de sang.
En el terreny de les manualitats cada mes
s’organitza un taller semigratuït amb un
preu simbòlic i un cop al trimestre Can
Lletres ofereix una xerrada sobre algun
tema d’actualitat. Concretament aquest
trimestre es parlarà sobre la mediació.
El passat mes de novembre es va realitzar
una activitat “Temps de Bolets” que va
apropar a Can Lletres no només a la gent
del carrer sinó a l’alumnat dels centres
educatius del poble. Pel que fa a aquest
trimestre l’activitat que es realitzarà
serà un taller del llop com explicació de
l’ecosistema.
Un dels objectius principals de Can
Lletres és que es creï una sinèrgia entre
les diferents formacions que es realitzen
i així reatroalimentar-se entre elles. És a
dir si a una aula es fa una formació per
adults i a la del costat una per a joves,
intentar fer una activitat conjunta un
cop al trimestre, ja que uns poden ser
en un futur alumnes dels altres i això
pedagògicament és un fet innovador
que fa créixer les persones i enriquir-les
a nivell de formació.

V Duatló Llinars-Ginebró
Diumenge dia 17 de març va tenir
lloc la V Duatló Llinars Ginebró.
Organitzada per l’escola Ginebró i
l’Ajuntament de Llinars va comptar
amb 155 participants a la categoria
adulta i 35 participants a la mini
duatló. Els guanyadors van ser l’Albert
Camps Serra en la categoria masculina,
amb un temps de 1h 30 minuts i 39
segons, i la Marta Sánchez Hernández
en la categoria femenina, amb un
temps de 2h 17 minuts i 6 segons.

V DUATLO LLINARS - GINEBRO
_ Cursa
Posició
Cursa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Posició
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Posició
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Dorsal

Nom

Categoria

Edat

Temps Final

Cursa 5,1 km

Bicicleta 17,5 km

Cursa 4 km.

14
172
89
87
58
93
99
121
143
119
159
91
136
63
1
141
28
135
81
72
88
117
16
29
167
32
176
105
33
3
125
Dorsal
6
149
11
23
7
174
8
178
60
108
57
134
120
62
22
102
9
2
77
12
42
55
30
51
70
69
13
112
52
126
74
45
180
116
Dorsal
103
49
169
129
114
111
82
118
110
131
166
35
18
24
48
19
113
115
64
137
65
133
94
128
61
10
44
71
92
43
5
56
98
15
76

ALBERT CAMPS SERRA
Marcel Gual
ARNAU PERICAS FIGUERAS
JOSEP PEREZ MARIN
JORDI JIMENEZ
ALBERT RAMIREZ
FERRAN REJA IGLESIAS
PEP TATCHÉ
NARCÍS CAMPS
MARC SOLERNOU OMATELL
ALEX PEREZ ALMANSA
JORDI PINO CEBALLOS
EDUARD CASTILLO VENTURA
SANTI JURADO LOZANO
ENRIC AGUILAR PUIG
RAFAEL BELMONTE ROSALES
BERNAT CORMENZANA LLIBRE
JORDI CASSÀ RIBOSA
ESTEVE OLIVÉ BOIX
KIRIAN MARTORELL CARBONELL
DIDAC PEREZ MOYA
JOSE ANTONIO SANTOS SALAZR
CARLES CASADO BARÓN
OSCAR CREIX NAVARRO
JOAN GOMEZ VEGA
MIGUEL DEL CASTILLO CASTRO
Pablo Bosch
JESÚS RODRIGUEZ CHARLES
JORDI DOBLAS RUIZ
GERARD AMBRÓS MESA
SALVADOR URRACA CONTRERAS
Nom ARIZA CORTÉS
ALEX
MARC GUARDIOLA LUCAS
BERNAT BERTRAN RECASENS
GERARD CODERCH PERA
PEDRO BALBOA GOMEZ
Jordi Deumal
JESUS BELDA
Jose Miguel Castillo
RAMON JIMENEZ DOMENE
DANIEL ROMERO SERRANO
CARLES JABBOUR
MAURICI ZAPATER FABREGAS
VICTOR TARENSI
FERNANDO JURADO DELGADO
MARC CHAMORRO MOLAS
ISMAEL RIOS MAGALLÓN
JORDI BELLART SALMERON
GUSTAVO ALCALA ORDOÑEZ
FERRAN MORLANS LLIBRE
XAVIER BREÑA MARESMA
CARLOS GALÁN BARRIOS
MARC GUILLAMET
JOAN DALMAU VIURE
ISMAEL GONZALEZ FORTUNY
CARLOS MAÑAS GIMENEZ
SERGIO MALLORQUIN GARRIDO
MARC BUCH SORS
JORDI SANCHEZ CAMPOS
JORDI GRAU MUÑOZ
PEDRO VALDIVIA PULIDO
XEMA MOLINA BONILLA
DAVID GARCIA FERNANDEZ
Miguel Fernandez
FRANCISCO JAVIER SANTOS SALAZAR
Nom RIU VIDAL
JORDI
JOAN GOMÀ
JOAN SERRA MASSÓ
ALBERT VELASCO MEDINA
GERARD SANROMA ROGER
FRANCISCO SALMERON
DAVID ORTIZ
SERGI SERRA COROMINOLA
FRANCESC SALA
DAVID VERGEL MENCHEN
ANTONIO SORIA FERNÁNDEZ
ARNAU EMILIO GALBANY
SANTI CASANOVAS
JORDI CODINA PRESEGUER
DANIEL GARRIGA DONADEU
JORDI CASTELLS LAFUENTE
MARTA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
CRISTIAN SANS MUÑOZ
IVAN LLORENTE OLMEDILLO
CESAR NAVARRO
XAVIER LOPEZ FERNANDES
ANDRÉS VILLAR MORENO
DAVID RAMIREZ CORTES
PAU VECIANA CORONADO
DANIEL JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
JOSEP BERTRAN CATALA
RUBEN GARCIA CANO
SEBASTIÁN MARTÍNEZ
Timo Ramos
TOMÁS GALLARDO RIVERA
CARLOS ARCEGA SAURINA
ALFONSO HERNANDEZ MAÑAS
ALEX REDONDO CABANILLAS
DANIEL CARULLA
GONZALO MORAL MAIZ

M
M
LM
M
M
LM
M
M
LM
M
M
LM
M
M
M
M
M
M
M
M
LM
M
M
LM
M
M
M
M
M
M
M
Categoria
M
M
M
LM
M
M
LM
M
M
M
M
LM
M
M
M
M
M
M
LM
M
M
M
M
M
M
M
M
M
LM
M
M
M
M
M
Categoria
LM
M
M
LM
M
M
M
LM
M
M
M
LM
M
LM
LM
M
LF
M
M
M
M
M
M
LM
M
M
M
M
M
M
M
LM
M
M
LM

38
38

01:30:39,9
01:30:52,9
01:38:27,5
01:39:18,1
01:39:34,9
01:39:50,7
01:40:48,9
01:41:15,4
01:43:58,1
01:44:25,0
01:45:12,2
01:45:33,5
01:45:56,2
01:46:13,5
01:46:28,9
01:47:49,9
01:48:51,1
01:49:00,5
01:50:41,1
01:52:22,3
01:53:28,0
01:53:40,4
01:54:38,5
01:56:04,0
01:56:37,9
01:56:38,0
01:56:53,5
01:56:59,1
01:57:34,3
01:57:39,3
01:57:43,8
Temps Final
01:57:59,1
01:58:54,8
01:59:39,2
01:59:53,7
01:59:56,8
02:00:02,9
02:00:34,1
02:00:49,8
02:01:05,9
02:01:09,9
02:03:28,9
02:03:48,7
02:04:06,2
02:04:13,9
02:04:19,2
02:05:07,1
02:05:44,3
02:06:06,8
02:06:15,7
02:06:25,2
02:06:31,3
02:06:57,0
02:07:27,9
02:07:28,1
02:07:33,7
02:09:13,2
02:09:22,9
02:09:29,8
02:09:40,1
02:10:14,6
02:10:18,3
02:10:24,1
02:11:10,7
02:11:14,5
Temps Final
02:11:16,9
02:11:23,8
02:11:30,9
02:12:12,8
02:12:54,2
02:13:12,7
02:13:25,3
02:13:32,7
02:14:38,4
02:14:47,1
02:14:54,4
02:15:35,9
02:16:08,0
02:16:41,9
02:16:42,1
02:17:01,1
02:17:06,9
02:17:46,3
02:17:59,1
02:18:17,5
02:18:38,9
02:18:41,8
02:18:45,4
02:19:37,4
02:20:52,5
02:21:59,7
02:23:10,9
02:23:21,7
02:23:36,0
02:24:51,5
02:25:16,6
02:25:19,5
02:25:22,3
02:25:37,9
02:25:52,5

00:19:25,1
00:19:57,0
00:20:01,9
00:20:55,6
00:20:05,9
00:22:32,9
00:21:14,9
00:21:19,9
00:21:08,9
00:21:36,9
00:24:47,6
00:23:00,8
00:23:56,9
00:24:42,0
00:22:02,2
00:24:00,3
00:22:58,9
00:25:58,8
00:22:11,4
00:23:02,9
00:24:03,9
00:22:17,9
00:22:56,9
00:23:09,8
00:24:47,0
00:22:54,9
00:22:24,9
00:21:01,6
00:24:35,9
00:23:46,7
00:24:42,2
Cursa 5,1
00:23:40,9
00:22:38,1
00:22:03,6
00:24:16,4
01:36:38,9
00:29:28,9
00:26:39,9
00:23:59,2
00:23:05,4
00:23:26,9
00:25:28,9
00:27:05,7
00:24:58,9
00:24:08,9
00:24:24,0
00:23:35,9
00:21:58,3
00:25:45,3
00:25:54,9
00:25:05,9
00:26:34,1
00:25:53,9
00:23:28,9
00:25:30,9
00:27:14,2
00:25:04,7
00:27:52,9
00:26:09,9
00:24:23,9
00:23:28,9
00:28:34,9
00:25:08,9
00:29:58,9
00:24:46,0
Cursa 5,1
00:26:46,9
00:27:31,9

00:54:32,8
00:54:28,0
01:00:23,5
00:59:55,1
01:02:04,0
00:58:12,0
00:59:21,0
01:00:58,6
00:59:36,3
01:04:48,7
01:00:32,6
01:02:23,2
01:00:20,0
01:01:18,9
01:04:41,6
01:03:44,6
01:05:17,2
00:59:49,0
01:09:15,3
01:07:37,0
01:07:11,0
01:11:49,0
01:10:58,0
01:13:21,4
01:11:52,6
01:13:46,0
01:15:07,0
01:18:45,8
01:09:33,0
01:10:25,5
01:12:23,5
Bicicleta
01:13:06,0
01:16:02,0
01:18:45,8
01:14:12,0
00:09:37,0
01:08:17,8
01:11:07,0
01:15:45,4
01:17:14,4
01:15:39,0
01:15:03,0
01:09:33,0
01:16:58,0
01:18:09,0
01:18:47,5
01:17:11,6
01:24:55,3
01:19:13,6
01:18:17,0
01:19:42,0
01:17:09,8
01:18:25,0
01:18:30,0
01:14:58,0
01:16:09,1
01:22:36,2
01:16:57,0
01:20:12,0
01:06:52,5
01:24:16,0
01:14:43,0
01:22:03,0
01:14:08,0
01:22:43,0
Bicicleta
01:20:39,0
01:20:17,1

00:16:41,9
00:16:27,8
00:18:02,0
00:18:27,2
00:17:25,0
00:19:05,8
00:20:13,0
00:18:56,8
00:23:12,8
00:17:59,4
00:19:52,0
00:20:09,4
00:21:39,3
00:20:12,5
00:19:45,0
00:20:04,9
00:20:35,0
00:23:12,6
00:19:14,3
00:21:42,4
00:22:13,1
00:19:33,5
00:20:43,6
00:19:32,7
00:19:58,2
00:19:57,1
00:19:21,6
00:17:11,5
00:23:25,4
00:23:27,0
00:20:38,0
Cursa 4 km.
00:21:12,2
00:20:14,6
1
00:18:49,7
00:21:25,2
00:13:40,9
00:22:16,1
00:22:47,2
00:21:05,1
00:20:46,0
00:22:04,0
00:22:57,0
00:27:10,0
00:22:09,3
00:21:56,0
00:21:07,6
00:24:19,6
00:18:50,6
00:21:07,8
00:22:03,8
00:21:37,3
00:22:47,4
00:22:38,1
00:25:29,0
00:26:59,2
00:24:10,3
00:21:32,2
00:24:33,0
00:23:07,9
00:38:23,7
00:22:29,7
00:27:00,4
00:23:12,2
00:27:03,8
00:23:45,4
Cursa 4 km.
00:23:51,0
00:23:34,8
2
12:46:02,0
00:22:27,8
00:20:52,3
00:22:44,9
00:25:42,9
00:22:29,0
00:22:37,4
00:23:29,8
00:24:43,5
00:24:09,4
00:24:22,2
00:22:57,0
00:24:09,5
00:22:51,2
00:22:00,3
00:22:53,9
00:22:25,7
00:24:38,6
00:19:55,5
00:23:56,9
00:22:06,1
00:25:25,5
00:24:17,4
00:23:52,8
00:23:55,0
00:24:06,8
00:24:33,4
00:29:25,6
00:25:37,5
00:27:41,4
00:23:50,4
00:24:49,7
00:23:38,6
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40
37
30
35
40
30
31
28
36
27
38
34
33
31
22
52
47
34
39
24
34
19
18
39
Edat
20
26
22
35
39
32
40
38
17
34
33
44
35
19
28
36
27
36
36
30
16
29
39
36
30
37
28
39
40
41
41
Edat
44
41

18
41
35
34
47
34
64
21
39
40
27
36
26
32
18
30
44
38
22
34
50
28
32
32
16
24
25
46
36

00:23:49,3
00:24:56,9
00:25:43,7
00:29:28,1
00:25:48,3
00:26:45,6
00:25:58,4
00:26:17,9
00:26:25,0
00:29:30,6
00:25:14,9
00:27:15,9
00:26:43,9
00:25:31,0
00:28:12,9
00:27:13,0
00:22:13,3
00:24:39,9
00:25:13,5
00:26:39,9
00:26:55,6
00:26:56,9
00:27:05,9
00:29:24,4
00:26:36,6
00:28:43,1
00:23:36,6
00:27:37,9
00:28:47,4
00:27:52,0

km

km

01:25:55,6
01:27:05,0
01:24:43,9
01:18:14,2
01:25:15,3
01:25:15,3
01:25:18,9
01:23:53,0
01:25:01,4
01:22:15,1
01:28:30,0
01:25:16,7
01:27:26,0
01:29:35,5
01:26:39,4
01:28:20,3
12:28:10,0
01:36:30,1
01:30:05,0
01:31:25,7
01:27:31,8
01:29:39,4
01:31:10,0
01:32:10,0
01:29:50,4
01:32:25,9
01:26:42,7
01:36:02,4
12:32:09,1
01:33:54,0
01:32:00,7
01:34:21,8

17,5 km

17,5 km

3
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Aquest Sant Jordi,

cap nen sense llibre !!!
Iniciativa solidària de la
Biblioteca en col·laboració
amb l’Associació Betesda
i Càritas Parroquial
Santa Maria
del Prat
Recollida
de llibres
infantils que es
distribuiran entre
les famílies necessitades de la població.
Llibres nous i seminous, en bon estat de
conservació, adreçats a infants
de 0 a 12 anys.

Dorsal

Nom

Categoria

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
Posició
134
135
136
137
138
139

179
21
84
79
173
130
85
86
54
40
104
100
83
90
138
109
95
106
107
127
177
171
170
175
39
31
4
50
78
36
53
47
67
Dorsal
26
20
97
59
122
123

Angel Leiva
ESTEVE CATALÀ LLADÓ
SERGIO PAÑOS MARTINEZ
NAHUEL NIEVAS IGNACIO
Xavier Puig
JORDI VERA DURAN
CARLOS PÉREZ CARRANZA
JAVIER PEREZ FUENTES
EVARISTO GUIJARRO DE MIGUEL
MIQUEL FITÉ CASTELLANA
MIGUEL RIVERA
MIRIAM RESINA
FRANCESC ORTIZ MORENO
TONI PERONA ROBLES
JOSEP TARRAGO AYATS
ROGER ROS
GEMMA RAMONEDA SARRÀ
GUSTAVO RODRIGUEZ DOMINGUEZ
ARMANDO RODRIGUEZ SANCHEZ
JOSE ANTONIO VAZQUEZ MARTIN
Eduard Carmona
BERNAT CAPDEVILA
QUIM BOLÓS FERNÁNDEZ
Ramon Isern
VICTOR FERRUZ MAJA
NABIL DARWISH GRACIA
MANEL APARICI SAMPONS
MIGUEL GOMEZ MORENTE
RAUL MUÑOZ
XAVI ENCINAS CASAS
RAFA GUERRERO
JAVIER GARCIA PANS
DIDAC LÓPEZ SANTIAGO
Nom CORDOBA CASADO
CARLOS
XAVIER CASTELLS LAFUENTE
SÒNIA RAÜL PUJOLS
RAFAEL JIMÉNEZ BERNAT
TONI TERUEL BURGUES
ANTONI TERUEL CAPEL

M
M
M
M
M
LM
LM
M
M
M
M
F
M
M
M
M
LF
LM
M
LM
M
M
M
M
M
M
M
M
M
LM
M
M
M
Categoria
M
M
F
M
M
M
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Punt de recollida: Biblioteca de Llinars del Vallès

Termini fins el dissabte 13 d’abril de 2013
Cartell elaborat amb la tipografía Anna, un projecte de Fundació Itinerarium

Associació Ajuda Cívica
BE TESDA

Posició

CA

RI T A S

Number of records: 139

Edat
34
36
24
35
35
40
39
43
32
25
30
38
30
39
40
32
33
13
14
30
18
39
43
33
24
30
32
38
Edat
35
41
39
46
22
50

Temps Final

Cursa 5,1 km

Bicicleta 17,5 km

Cursa 4 km.

02:25:55,5
02:26:12,7
02:27:07,0
02:30:11,5
02:30:45,6
02:30:58,7
02:30:59,3
02:31:23,2
02:31:23,2
02:32:39,4
02:33:57,4
02:33:57,5
02:34:52,9
02:35:05,1
02:35:05,7
02:35:35,6
02:36:28,8
02:36:29,0
02:36:31,9
02:37:00,9
02:38:02,6
02:40:56,3
02:40:56,3
02:41:14,5
02:41:53,5
02:42:40,8
02:43:00,1
02:44:16,0
02:45:36,3
02:45:36,6
02:45:37,8
02:49:08,4
02:49:50,3
Temps Final
02:54:54,9
03:00:10,3
03:00:34,4
03:02:51,1
03:04:23,9
03:04:27,5

00:26:11,9
00:29:32,6
00:28:37,9
00:22:49,6
00:30:51,8
00:24:44,5
00:27:41,4
02:06:46,3
00:31:00,4
00:28:19,9
00:28:25,9
00:28:26,7
00:30:34,6
00:30:11,2
00:30:08,8
00:23:54,9
00:26:39,0
00:26:27,8
00:31:02,9
00:30:57,1
00:29:22,1
00:28:38,3
00:28:35,8
00:26:12,3
00:31:34,9
00:27:21,2
00:27:27,2
00:32:57,0
00:30:07,9
00:30:04,3
00:30:05,9
00:29:26,2
00:31:12,0
Cursa 5,1
00:30:03,2
00:29:20,9
00:31:28,8
00:32:49,9
00:30:20,9
00:30:20,6

01:31:21,0
01:31:00,5
01:31:20,0
01:42:00,1
01:27:49,0
01:42:46,1
01:37:54,9

00:28:22,6
00:25:39,5
00:27:09,1
00:25:21,7
00:32:04,7
00:23:28,1
00:25:23,0
00:27:36,3
00:24:35,4
13:07:10,5
00:23:47,3
00:23:45,4
00:23:58,7
00:29:08,6
00:29:09,9
00:24:42,2
00:24:26,9
00:24:29,6
13:11:03,0
00:27:59,6
00:27:40,7
00:28:51,2
00:28:53,0
00:24:12,6
13:16:24,6
00:25:37,9
00:26:35,5
00:30:34,7
00:27:17,2
00:25:01,8
00:27:17,0
00:27:42,7
00:31:40,7
Cursa 4 km.
00:27:42,4
00:38:27,1
4
00:28:41,7
00:30:57,5

01:35:47,3
01:41:44,0
01:41:45,3
01:40:19,5
01:35:45,2
01:35:46,9
01:46:58,5
01:45:22,8
01:45:31,5
01:38:04,0
01:40:59,8
01:43:26,7
01:43:27,4
01:50:49,5

km

01:49:41,5
01:48:57,4
01:40:44,2
01:48:11,1
01:50:30,3
01:48:14,8
01:51:59,4
01:46:57,5
Bicicleta
01:57:09,2
01:52:22,3
02:00:23,8
01:59:03,6
01:53:07,0

17,5 km

00:40:59,7

LM: Local masculí. LF: Local femení

Dia de la dona treballadora
Com cada any, el dia 8 de març es va fer l’acte de commemoració del dia de la dona treballadora. Va tenir lloc
a l’edifici municipal de Can Mas Bagà i va consistir en la
lectura del manifest institucional i una xerrada a càrrec
de Gisele Corboud. L’Associació de dones va fer la seva
aportació a l’acte amb un homenatge a l’actriu Anna
Lizaran.
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La Glòria Grau Gil, una llinassenca gran aficionada
a la cuina, ens ha ofert aquestes delicioses receptes,
fàcils de preparar i que segur no us deixaran
indiferents.

Gaudiu-les!

ARRÒS AMB BACALLÀ

Peus de porc
gratinats

Taronges
confitades

250 grams de bacallà sec
1 pebrot verd
1 pebrot vermell
1 ceba gran
Alls, julivert
Un grapat de pèsols
2 ous
Formatge ratllat (opcional)
Arròs
2 carxofes

INGREDIENTS

INGREDIENTS

Peus de porc cuits
(la quantitat segons els comensals)
Tomàquet ratllat cru
Farina de galeta
All i julivert
Oli i farina

4 taronges amb la pell molt gruixuda
1 quilogram de sucre
Una branqueta de canyella
1 gotet d’aigua

PREPARACIÓ

PREPARACIÓ
Enfarinar els peus amb farina blanca.
Fregir. S’ha d’anar amb molt de compte
doncs els peus de porc com són gelatina
i cotna que esquitxen molt quan els
fregim, per tant s’han de tapar mentre es
fregeixen.

S’ha de raspar la pell de les taronges
però sense arribar a la part blanca, s’ha
d’aconseguir que la taronja quedi de
color taronja però sense ser lluenta.

INGREDIENTS

Posar el bacallà en remull fins que
estigui ben dessalat. Escórrer l’aigua i
eixugar bé.
Començar a sofregir en oli d’oliva la
ceba, el pebrot verd, el pebrot vermell i
un parell d’alls, tot tallat molt menut.
Quan estigui ben cuit afegir el bacallà
tallat a daus. Deixar sofregir una mica
i posar all i julivert trinxat. Reservar.
Bullir els pèsols, escórrer i guardar
l’aigua de bullir.
Netejar les carxofes, treure les fulles
sobrants i tallar a octaus, bullir,
escórrer i reservar.
Posar a escalfar la cassola amb el
sofregit i el bacallà, afegir l’arròs, una
tasseta de cafè per persona i remenar
perquè l’arròs quedi ben sofregit. Anar
amb compte a no desfer els bacallà
quan remenem.

Posar els peus en una plata per anar al
forn. Agafar part de l’oli de fregir els
peus i sofregir el tomàquet.
Posar el tomàquet ben fregit sobre els
peus i tot seguit al forn (es pot afegir
una mica d’aigua si cal).
Deixar coure una estona mentre
preparem una picada d’all i julivert.
Diluir la picada amb aigua i tirar sobre
els peus, empolvorar amb farina de
galeta i gratinar amb el forn ben
calent.

PREPARACIÓ

Agafar les taronges i posar-les en una
olla amb aigua a bullir.
Quan estiguin cuites (que es puguin
punxar bé), treure de l’aigua i deixar
que es refredin.
Partir cada taronja en 8 trossos i posar
en una cassola, amb el sucre, l’aigua i
la branqueta de canyella.
Deixar coure, normalment les taronges
junt amb el sucre fan un almívar i
això fa que es vagin confitant poc a
poc, remenant-les sovint. Es pot anar
tapant durant la cocció. Afegir aigua si
veiem que queden seques.
Servir quan s’hagin refredat.

Una vegada hagi agafat tot el suc,
afegir l’aigua: tres tasses per cada una
d’arròs (part d’aquesta aigua pot ser la
de bullir els pèsols).
Afegir el pèsols i les carxofes. Deixar
coure uns 17 min.
Batre 2 ous i estendre sobre l’arròs
quan estigui cuit. Posar al forn a
gratinar.
Si agrada, es pot empolvorar l’arròs
amb el formatge ratllat abans de posar
a gratinar. Les verdures que posem a
l’arròs depenen de la temporada que
ho fem.
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Sant Esteve del Coll

Llocs d’interès del nostre poble, per gaudir de Llinars en tots els sentits!

Territori llinassenc ubicat damunt de
la vall del riu Mogent. S’hi pot accedir
fàcilment a partir del quilòmetre 6 de
la carretera de Dosrius, i també pels camins del barri de Sant Josep que arrenquen de la mateixa carretera.
La Parròquia de Sant Esteve del coll limita amb Cardedeu i La Roca, formada per
cases aïllades i un conjunt de xalets edificats, alguns dels quals situats al pla de riu
Mogent i altres que s’enfilen vers l’antiga
parròquia.
L’església de Sant Esteve del Coll fou edificada al segle XVI, seguint les línies d’un
gòtic senzill i tardà.
El temple és d’una sola nau de 3 tramades
més un absis poligonal, dues capelles laterals configuren el transsepte que dóna a la
planta la forma de creu llatina.
La façana, possiblement del mestre de ca-
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ses Joan Font, és de mitjan segle XVI. La
porta és quadrada, flanquejada per tres
motllures amb un frontó semicircular, amb
una ornamentació de llaçades a manera de
petxina.
Hi ha una imatge moderna de fusta de
Sant Esteve, obra de l’escultor Ricart.
En la capella de la dreta hi ha la imatge
daurada de la Mare de Déu del Roser, del
segle XVII.
A 100 m de la parròquia trobem l’Arboç de
Sant Esteve del Coll, un magnífic exemplar de cirerer d’arboç gegantí, dels pocs
exemplars monumentals que podem trobar a Catalunya. De fet, l’arboç és una de
les plantes més abundants a la muntanya
d’aquesta zona. Aquest exemplar gegantí deu segurament la seva supervivència
al fet d’haver crescut prop del camí, escapant-se així de totes les estassades del

bosc, tot i que el seu estat actual és força
precari.
Molt a prop, aquest indret ens ofereix llocs
emblemàtics com la Torrassa o Torre del
Moro i les ruïnes de Sant Sebastià.
La Parròquia de Sant Esteve del Coll celebra anualment a l’estiu la seva pròpia Festa
Major, i l’any passat per primera vegada els
seus veïns, juntament amb l’ADF van organitzar el primer Aplec de la Torrassa en
motiu de la Diada de Sant Jordi.

2013 any Espriu
La Generalitat de Catalunya
ha designat el 2013 com a
“Any Espriu”, coincidint amb
el centenari del naixement
de l’escriptor. Al llarg de
l’any s’organitzaran actes i
celebracions de caràcter cultural, cívic i participatiu per
difondre i actualitzar l’obra
de l’escriptor i per fer memòria del seu compromís
cívic. El primer acte de la
commemoració de l’Any Espriu ha estat el 23 de gener
al Palau de la Música.
Segons Xavier Bru de Sala, comissari general d’aquest
any commemoratiu, Salvador Espriu és un dels autors més insignes de la cultura catalana, i un exemple
d’actitud cívica que es resumeix en la frase que va escriure “Ens mantindrem fidels per sempre més al servei
d’aquest poble”. Per aquesta raó l’any Espriu gaudeix del
màxim rang institucional i el lema que l’identifica és
precisament “Ens mantindrem fidels”
Salvador Espriu va néixer a Santa Coloma de Farners el
10 de juliol de 1913 i va morir a Barcelona el 22 de
febrer de 1985. Cursà estudis de dret i història antiga.
L’any 1933 va fer un creuer pel Mediterrani, que li va
permetre conèixer les mitologies clàssiques que havia
estudiat i que tanta influència tindrien en la seva obra.

Espriu va mitificar aquest món, per tal de tenir un correlat objectiu on situar tots els elements de la seva obra.
Aquest espai mitificat, apareix en diverses obres d’Espriu, la més coneguda és Cementiri de Sinera que evoca
un món perdut en el seu record.
Quina petita pàtria encercla el cementiri!
Aquesta mar, Sinera, turons de pins i vinya, pols de rials.
No estimo res més, excepte l’ombra viatgera d’un núvol.
El lent record dels dies que són passats per sempre.
Aquest fragment de Cementiri de Sinera mostra, tan sols,
una pinzellada del que significava Arenys de Mar (Sinera) per Salvador Espriu. Era tal la importància d’aquesta
petita localitat costanera, que l’autor li atorga el qualificatiu de pàtria.
El cantautor Raimon va popularitzar alguns del seus poemes i Ricard Salvat va portar al teatre obres com Ronda de mort a Sinera (1966) i Una altra Fedra, si us plau
(1978).
Salvador Espriu va rebre nombrosos premis al llarg de la
seva carrera i el seu nom va estar sovint en les propostes
per al premi Nobel.
Per a més informació sobre l’autor i sobre totes les activitats que tindran lloc al llarg de tot aquest any en
commemoració del seu centenari es pot visitar la pàgina
web www.anyespriu.cat

Espriu es caracteritza per ser un escriptor sarcàstic però
també metafísic. Per una banda ens sorprèn el seu discurs reflexiu, dens, metafísic i intel·lectual i per altra
banda trobem en la seva obra la força dramàtica, la manifestació sentimental i emotiva pròpia de la saviesa del
poble.
Tot i que la seva família s’estableix a Barcelona el 1915,
passen llargues temporades a Arenys de Mar. Aquesta
població té un significat essencial en l’univers literari
del poeta, representa el seu paradís personal i serà la
població en la qual reposaran les seves restes. Espriu la
mitifica amb el nom de Sinera.
Què és Sinera?
Sinera és l’acrònim d’Arenys de Mar, la vila d’on la família Espriu n’és originària i on passava tots els estius.
Sinera serà el món mític que l’escriptor català crearà per
a les seves obres, un món que en principi és síntesi de la
seva infantesa, del món que li plau, però que també és el
món on passen tots els esdeveniments de la seva obra i
on situa els seus personatges.
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SEATTLE
La Ciutat Maragda
Seattle és una ciutat dels Estats Units d’Amèrica
situada a l’estat de Washington, al nord-oest dels
Estats Units. La ciutat està situada entre el Llac
Washington i la badia Puget Sound, al costat de
l’oceà pacífic. Es troba a 155 quilòmetres al sud
de la frontera entre Estats Units i Canadà i dins de
l’estat de Washington s’ubica al Comtat de King.
Va ser fundada en la dècada de 1850, en territoris
del cap indígena Seattle, a qui deu el seu nom.

“...Cada tros d’aquesta terra és sagrat per al meu poble.
Cada branca brillant d’un pi, cada grapat de sorra de
les platges, la penombra de la densa selva, cada raig de
llum i el brunzir dels insectes són sagrats en la memòria i vida del meu poble. La saba que recorre el cos dels
arbres porta en si mateix la història de la pell roja...”
Escrit extret d’una carta que el cap indígena Seattle va escriure al president dels Esatts Units, Franklin Pierce, l’any 1855, en resposta a una
oferta de comprar-li unes terres a canvi de fer una reserva per al poble
indígena, i sabent que no es podia negar a una petició del president
del país.

Seattle rep el sobrenom oficial de “La Ciutat Maragda” a causa dels boscos d’aquest ric color. I
també és coneguda com “Rainy City” (La Ciutat
de la Pluja), pel gran nombre de dies nuvolosos o
plujosos a l’any. Comercialment també se la coneix com “Jet City”, a causa de la gran influència
del fabricant d’aeronaus Boeing.
Seattle és famosa per ser la terra natal de la música grunge i pel gran consum de cafè, aquí va
néixer la cadena de cafeteries Starbucks.
Cal destacar també la torre anomenada Space Needle, que s’ha convertit en un símbol per a la ciutat. Es va construir en motiu de l’Exposició Universal de 1962 que tenia per tema el segle XXI. Va
ser dissenyada per l’arquitecte Edward E. Carlson,
que es va inspirar en la torre Stutgart d’Alemanya.
Té 184 metres d’altura i actualment és una restaurant giratori amb vistes impressionants.
El Xavi Villaret va viatjar a Seattle per visitar el
seu germà que va viure allà durant sis mesos, i
ens ha explicat com va ser la seva experiència en
aquesta ciutat dels Estats Units.

Per què vas decidir viatjar a Seattle?
Vaig anar a Seattle per Setmana Santa de l’any
2011. En aquella època, per motius de feina, el
meu germà, la meva cunyada i el meu nebot (que
encara no tenia tres anys), estaven vivint allà. Ja
portaven uns tres mesos i encara els hi faltaven
tres més. Per tant, era una molt bona oportunitat per anar-los a veure, i de pas, poder visitar un país i una ciutat que no havia estat mai.
M’ho vaig poder combinar amb la feina, i juntament amb els meus pares, vam anar cap allà.
Quina va ser la teva primera impressió?
Més que la primera impressió que vaig tenir,
m’agradaria explicar la meva arribada a Seattle.
Era quan estàvem esperant a l’aeroport que
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el meu germà i el meu nebot ens vinguessin a buscar. La meva
cunyada no podia perquè estava treballant. Després d’uns minuts
d’espera, van aparèixer. El meu nebot, quan ens va veure, va començar a córrer cap a nosaltres amb un somriure i una cara de
felicitat! Ens va començar a fer petons i abraçades. Només per
aquest moment, el viatge ja havia valgut la pena. Realment va ser
una arribada molt emotiva.
Què és el que més et va cridar l’atenció, o què destacaries de
Seattle?
La veritat és que hi ha moltes coses que destacaria. Però potser
el que més va ser que Seattle i l’estat de Washington, posseeixen
una de les majors riqueses naturals de paisatges, llacs, muntanyes
i boscos de tot el país.
La ciutat es troba literalment envoltatada d’aigua. Per un costat

hi ha una entrada de l’Oceà Pacífic, anomenada Puget Sound, i per l’altre costat està el llac
Washington. Es comuniquen entre ells a través
d’un Canal de navegació. També es troba custodiada per l’imponent Mount Rainier, un volcà de
quasi 4400 metres.
El que també destacaria és que en el centre de
la ciutat es troben els edificis més importants,
molts gratacels, amb els carrers plens d’atraccions turístiques, tendes, restaurants, bars. En
canvi, quan surts del centre urbà canvia totalment el panorama. És com si estiguessis en una
gran urbanització plena de casetes, amb el seu
jardinet i curiosament sense tanques (ha de
ser una ciutat molt segura). També hi ha molts
parcs i zones verdes.
Què vas visitar?
De la ciutat de Seattle, sobretot vaig visitar el
centre de la ciutat. No és que sigui molt gran,
però té tantes coses increïblement boniques i
variades, com pot ser el Downtown Seattle, Pioneer Square, Chinatown,… Però hi ha dues visites obligades, una és el monument més famós,
el Space Needle, una torre de quasi 200 metres,
per disfrutar de l’impressionant vista de la ciutat i dels seus voltants. I l’altre és el mercat Pike
Place Market, un enorme espai amb gran varietat de restaurants, paradetes de verdures, flors,
artesania i sobretot de venta de peix, al més pur
tradicional.
Però el que més em va agradar va ser la gran
quantitat d’excursions, rutes que es poden fer
per gaudir de l’enorme riquesa natural que hi
ha pels voltants de Seattle. Hi ha uns impressionants salts d’aigua (Snoqualmie Falls), i
uns enormes boscos amb els seus llacs. Veure
aquells arbres tan alts i rectes, amb els troncs
ple de molsa, per la gran humitat que hi ha, realment és una imatge increïble, que impacta.
Com és la gent allà?
La gent allà són molt simpàtics i amables. Fins
i tot la gent que estava treballant, com per
exemple els conductors d’autobusos, que per
cert, la majoria eren dones. Sempre que l’agafàvem per anar al centre de la ciutat, hi havia
algú que li feia alguna broma al meu nebot.
El que si hi ha és molta immigració, molta varietat, gent asiàtica, afroamericans, indis i també
molt europeus. És una ciutat que sembla més
europea que americana.
Quin temps us va fer?
La veritat és que vaig tenir molta sort amb el
temps. Seattle és coneguda com la ciutat plujosa. Però els nou dies que vaig estar, pràcticament no ens va ploure i vam poder fer totes
les excursions que ells ens havien preparat.

Els meus pares es van quedar una setmana més
que jo, i els hi va ploure cada dia.
La temperatura no era molt freda, però curiosament, a la que sorties de la ciutat, la temperatura baixava considerablement, estaven totes
les muntanyes del voltant nevades.
Què li recomanaries a una persona que no ha
estat mai allà?
Que si li agrada el cafè, és la ciutat ideal per
anar-hi. Està ple de Starbucks, pràcticament a
cada carrer hi ha un cafè.
Sobretot li recomanaria anar a visitar el mercat
Pike Place, és tot un espectacle. Els pescadors
criden “Peix va!” abans de llançar-lo com si fossin jugadors de rugby. Val molt la pena anar-hi.
I com no, a qui li agradi la natura, la muntanya,
és el lloc ideal. Hi ha moltes rutes per fer.
Pots explicar-nos alguna anécdota?
Un dia vaig llogar un cotxe per anar a visitar
Vancouver (Canadà), ja que es troba relativament a prop de Seattle. Hi vaig anar només
amb els meus pares. A la tornada, quan havíem
d’entrar a Seattle, ens vam passar de la sortida de l’autopista que sempre agafàvem i vam
entrar per l’altre costat de la ciutat. Era fosc, i
justament en aquells moments plovia. No portàvem mapa, perquè pensàvem que no el necessitaríem, ja que no semblava gaire complicat
trobar el nostre carrer o avinguda. En el centre
de la ciutat, en el Downtown, que està tocant el
mar, allà comença la 1rst Ave, que va paral·lela
al mar. Després ve la 2nd Ave, i així successivament. Per tant, sabent el nostre número de
l’avinguda, ho trobaríem fàcilment. A més, el
meu germà ens va ensenyar un altre punt de
referència. Eren unes antenes molt altes, que
estaven molt a prop de la casa on estàvem. El
que no sabíem és que per passar del centre urbà
a les afores amb cotxe, només hi ha tres carrers que travessen l’autopista. Tampoc sabíem,
que al final del nom de les avingudes hi havia
una lletra (N, S, E o W), depèn de si estaves en
la zona del Nord, Sud, Est o Oest. I per últim,
havien unes antenes iguals a l’altre costat de
Seattle.
En definitiva, vam estar com una hora donant voltes, amb unes “discussions” en el cotxe tipus que
si jo hagués girat a la dreta, l’altre que si a l’esquerra, que si jo això ja m’ho conec… Finalment ho
vam trobar, enfadats, però ho vam trobar.
Encara quan parlem d’aquell dia riem. Al final
ens ha quedat un bon record.
Hi tornaries?
Que si hi tornaria?, I TANT!!! Em van faltar moltes excursions per fer.
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Equipaments municipals
i telèfons d’interès
OFICINES MUNICIPALS

ESPORTS

SERVEIS DIVERSOS

AJUNTAMENT

Piscina municipal
Tel. 93 841 16 72

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

Oficines
Registre Civil
Tel. 93 841 27 50
Fax Ajuntament
Fax 93 841 28 14
Can Mas Bagà
Serveis Socials
Punt Dona
Serveis d’ocupació local
Servei de suport a les
empreses, emprenedors i
comerços
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
CAN LLETRES
Ensenyament
Tel. 93 841 37 02

Pavelló d’esports
Tel. 93 841 24 99
Pista annexa
Tel. 93 841 35 05
l’Esportiu i pistes de tennis
93 841 15 90

Casal de la Gent Gran
Tel. 93 841 36 40

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

Oficina de correus
Tel. 93 841 12 77

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

Jutjat de Pau
Tel. 93 841 37 01
Biblioteca municipal
Tel. 93 841 34 48
Fax: 93 841 34 49
Organisme de recaptació i gestió
tributària (ORGT)
Tel. 93 472 91 39
EMERGÈNCIES
Tel. 112
Policia Nacional
Tel. 091

Museu Can Bordoi
Tel. 93 841 08 75

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

Serveis territorials
Policia Local
Tel. 93 841 20 62

SERVEIS MUNICIPALS

FECSA Cia. llum
Tel. 900 747 474

EDUCACIÓ

Escola Bressol Petits Infants
Tel. 93 841 03 75

Fax Ca l’Alemany
Fax 93 841 15 16

SOREA Cia. d’aigües
Tel. 93 879 49 46

Fons Joan Pla i Gras
Tel. 93 841 27 50

Ca l’Alemany

Mòbil Policia Local
Tel. 696 97 93 98
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Camp de futbol
Tel. 93 841 29 31

SANITAT
Consultori municipal (CAP)
Tel. 93 841 05 73

Parròquia de Santa Maria
de Llinars
Tel. 93 841 08 71
Parròquia de Collsabadell
Tel. 93 841 09 69
Deixalleria
Tel. 93 744 50 96
Consell Comarcal Vallès Oriental
Tel. 93 860 07 00
TRANSPORTS
RENFE
Tel. 902 240 202

Hospital de Sant Celoni
Tel. 93 867 06 17

Autobusos
Tel. 902 130 014

Hospital de Granollers
Tel. 93 842 50 00

Taxi Miguel Casas Fuentes
Tel. 645 906 843

Hospital de Granollers
URGÈNCIES
Tel. 93 842 50 31

Taxi Santiago Rodríguez Baches
Tel. 639 136 161

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

Taxi Cristobal Giner
Tel. 636 976 976
Taxi Manuel Lira Expósito
Tel. 608 495 673
Taxi Domènec Giménez
Tel. 661 38 79 09
info@taxillinars.com
www.taxillinars.com

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

