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L’Ajuntament de Llinars
contracta vint-i-cinc persones
dins els plans d’ocupació
L’Ajuntament de Llinars del Vallès ha
contractat vint-i-cinc persones aturades en el marc dels plans d’ocupació
subvencionats pel Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC) dins el projecte
Impuls i el Fons Social Europeu.
Aquests plans extraordinaris tenen com
a finalitat fomentar l’ocupació de les
persones en situació d’atur, millorar-ne
la qualificació i les competències professionals i afavorir la creació de llocs
de treball.
Es van poder inscriure a aquest programa treballadors desocupats inscrits com
a demandants d’ocupació (amb una
antiguitat mínima de sis mesos) al Servei d’Ocupació de Catalunya i al Servei
Local d’Ocupació, que no cobressin atur
o els manqués un mes per exhaurir-lo,
així com que no haguessin participat en
projectes del programa de plans d’ocupació iniciats en l’exercici 2009.

Aquests plans
extraordinaris tenen
com a finalitat
fomentar l’ocupació
de les persones en
situació d’atur, millorarne la qualificació
i les competències
professionals i afavorir
la creació de llocs de
treball
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Consisteixen en un 70% de la jornada de treball, i un total de 60 hores de formació.
Es van iniciar el 15 de juliol de 2010 i finalitzaran el 14 de gener de 2011.
S’han contractat: quatre peons de construcció, tres paletes, sis electricistes i dues
administratives.
Aquestes persones participen en els projectes de rehabilitació del Centre Educatiu
Municipal (antic Casal d’Avis), la reforma de la planta baixa de la Casa de la Vila, la
reforma de la masoveria de Can Mas Bagà, la substitució de l’enllumenat públic amb
LED, la instal·lació de cablejat de fibra òptica a diferents edificis municipals i l’impuls
de l’administració electrònica.
L’Ajuntament de Llinars del Vallès ja va aconseguir un pla especial d’ocupació per les
nevades, amb la qual cosa pogué contractar sis persones. Aquest tenia per objectiu la
neteja de boscos, zones arbrades, recuperació de camins i lleres malmesos per la nevada del mes de març, per tal de pal·liar els danys ocasionats, i reduir els riscos al medi
natural. Les tasques realitzades van ser triturar capçades i branques petites i la posterior escampada del residu in situ, tallar branques i troncs de dimensions mitjanes per
retirar-los del bosc, neteja i tala dels troncs més grans per deixar-los descompondre’s
i la tala d’aquells arbres en què l’afectació és tal que no hi ha recuperació possible.
El mes de setembre l’Ajuntament de Llinars va demanar al Departament de Treball nous
plans d’ocupació. Concretament, per a l’any 2010 (dos paletes i dos peons) per fer la
connexió de vianants entre el nucli del municipi i l’Esportiu, i per a l’any 2011 (dues persones) per eliminar barreres arquitectòniques i quatre per a l’arranjament dels boscos.

Inauguració de la seu de la distribuïdora de
material de laboratori VWR a Llinars del Vallès
El passat dia 23 de setembre, el conseller d’Innovació,
Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya,
Josep Huguet, juntament amb l’alcalde de Llinars, Martí
Pujol, va inaugurar la seu de distribució de VWR Internacional, situada al polígon industrial Llinars Park. A l’acte
també va assistir el president mundial de la firma, John
Ballbach.
La inversió feta a Llinars forma part del pla d’expansió del
grup, que té la seva seu a West Chester, Pennsilvània. A escala global, l’empresa compta amb uns 6.500 empleats i factura més de 3.500 milions de dòlars.
VWR Internacional distribueix una gran varietat de productes. La seva oferta va des dels reactius químics, el material de

vidre i plàstic, productes per a filtració, equips i instruments,
fins al disseny i instal·lació de mobiliari per a laboratoris.
També comercialitza productes de seguretat i una àmplia
gamma de consumibles, reactius i kits especials per a genòmica, proteòmica i biologia molecular. Disposa de marca
pròpia, VWR Collection, per tal de cobrir diferents àmbits
d’especialització i assessorament. La missió de l’empresa és
facilitar l’avenç de la ciència.
Des d’aquesta nova seu a Llinars, donarà cobertura a tota la
península. VWR posseeix un dels millors equipaments tecnològics i de major dimensió del sector, amb una superfície
d’emmagatzematge de 7.000 metres quadrats. Actualment, a
Espanya, hi té una plantilla de 130 treballadors i factura 45
milions d’euros.
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Entrevista a Spock Allen Peralta Moret, director general de VWR España
Nascut a Barcelona el 2 d’abril de 1974, però veí de Llinars
des de l’any 1976, va estudiar a l’escola Ginebró, en aquells
moments ubicada a Can Bordoi, una etapa que recorda amb
molt d’afecte i de la qual destaca la qualitat de l’educació
i l’elevat enfocament humanístic. És llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per ESADE, màster CEMS per la
Universitat de Viena i PDG per l’IESE. Es va incorporar a VWR
l’any 2005 com a responsable de l’àrea financera.
Des de llavors, els canvis a l’empresa han estat constants.
L’últim gran projecte és l’obertura del nou centre i la seu
social a Llinars.
Quins van ser els inicis de VWR?
La multinacional té els seus orígens als Estats Units el 1852, en
l’època de “la recerca d’or”. John Taylor subministrava aparells de
filtració per aconseguir el metall preciós.

• Proximitat amb l’anterior centre logístic i oficines, per tal de no
afectar molt negativament els treballadors amb el trasllat.

Però l’actual VWR sorgeix de la fusió de diferents empreses, entre les
quals les divisions de reactius i diagnòstic de Merck Europa. Es crea
una companyia global de distribució de materials per al laboratori
que compta, des del 2007, amb Madison Dearborn Partners (Chica·
go, EUA) com a principal accionista.

• Possibilitat de disposar de prou espai per poder fer créixer el ne·
goci en un futur immediat.

Què significa per VWR l’arribada a Llinars?
La inversió que s’ha fet a Llinars s’engloba dins dels plans d’expan·
sió del grup per poder donar un millor servei a la ciència a Espanya
i, a més, compleix els tres requisits bàsics que ens vam proposar a
l’inici del projecte:

Crec que aquest últim punt va ser el que finalment va decantar la
balança cap a Llinars davant de cinc ubicacions finalistes, ja que
vam veure molt bona disposició de l’Ajuntament per facilitar i agi·
litzar tot el procés legal i administratiu i això ens va donar tranquil·
litat per continuar pensant en l’expansió del negoci i el menor im·
pacte possible envers els empleats.

• Garantia d’obtenir els permisos legals adients per distribuir pro·
ductes químics.

La multinacional té
els seus orígens als
Estats Units el 1852,
en l’època de “la
recerca d’or”. John
Taylor subministrava
aparells de filtració
per aconseguir el
metall preciós
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ILOQUID
Accions formatives per a aturats
i ajuda a la recerca de feina
Des de l’Ajuntament, continuem fomentant les accions formatives per a aturats i l’ajuda a la recerca de feina.
Dins del projecte ILOQUID, 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 necessitats especials, durant el curs 2010-2011 es portarà a terme un curs de
treballador/a familiar.
Els beneficiaris d’aquesta iniciativa són majors de 18 anys, en situació d’atur i
inscrits com a demandants d’ocupació a les oficines del SOC, amb disponibilitat i
interès per treballar en el sector dels serveis a les persones.
Aquest curs el realitzarà la Fundació Pere Tarrés a Can Mas Bagà. Començarà
el 2 de novembre i finalitzarà en el mes de març, amb un horari de dilluns a
divendres de 9.30 h a 14.30 h. Els alumnes que hi assisteixin faran pràctiques en
un centre que realitzi una activitat del sector.
D’altra banda, l’ajuda en la recerca de feina per a persones aturades continuarà
amb les entrevistes concertades per inscriure’s a la Borsa de Treball a Can Mas
Bagà, i amb el Club de Feina, un espai d’assessorament, els dimarts i els divendres
de 10 h a 13 h.
Les persones interessades s’hauran d’adreçar a l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
de Llinars del Vallès (Can Mas Bagà). Telèfon 93 841 38 42

II edició del
Curs per a la
Preparació
de les Proves
d’Accés als
Cicles Formatius
de Formació
Professional
de Grau Mitjà
Aquest curs 2010-2011 tindrà
lloc la 2a edició del Curs per a la
Preparació de les Proves d’Accés
als Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà
organitzat per l’Ajuntament de
Llinars, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Les classes es van iniciar el 4 d’octubre a Can Mas Bagà amb 35 alumnes. Tindran lloc de dilluns a dijous
de 19 h a 22 h, d’octubre a maig.
A banda del curs, l’alumnat, si ho
desitja, pot rebre assessorament
per presentar-se a les proves per a
l’obtenció del Graduat d’Educació
Secundària (ESO).

Ja a la venda

els 3 documentals de

Memòria Històrica
de Llinars del Vallès
Disponibles a Can Mas Bagà
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Millores a l’avinguda de
Sant Antoni de Vilamajor
Millores d’enllumenat i construcció de voreres
S’ha disminuït la
contaminació lumínica,
s’ha realitzat un estalvi
energètic important,
del 30%, i s’ha
aconseguit dignificar
aquesta entrada al
poble
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L’Ajuntament de Llinars del Vallès i
els veïns de l’avinguda de Sant Antoni de Vilamajor han treballat conjuntament perquè aquesta entrada
a la vila quedi totalment arranjada
i apta per al passeig dels veïns i les
veïnes i de tota la ciutadania.
S’hi ha portat a terme la millora de
l’enllumenat, que estava deteriorat
pel pas del temps. Tot i que els cablejats elèctrics estaven en perfecte estat, els fanals no eren segurs i cal te-

nir en compte un millor funcionament
lumínic per raons mediambientals.
Gràcies a aquesta actuació, podem
dir que s’han donat garanties elèctriques i mecàniques d’un bon enllumenat viari, s’ha disminuït la contaminació lumínica, s’ha realitzat un
estalvi energètic important, del 30%,
i s’ha aconseguit dignificar aquesta
entrada al poble amb uns llums moderns i funcionals des del punt de
vista estètic.

L’Esportiu de Llinars
del Vallès amplia
la seva oferta amb
quatre pistes de pàdel
El passat 12 de setembre va tenir lloc la inauguració de
quatre pistes de pàdel de l’Esportiu de Llinars del Vallès.
Aquests equipaments permetran incrementar l’oferta del
Centre. Durant tot el matí, les persones que ho desitjaven
van poder provar les pistes. També es va organitzar un partit
de demostració entre professionals d’aquest esport.
La inauguració va comptar amb la presència del Sr. Martí
Pujol, alcalde de Llinars; del Sr. Gabriel Domingo, director de
la Fundació Claror, i del Sr. Ignasi Casals, director de l’Escola
Ginebró.

Actualització de
l’inventari de béns
de l’Ajuntament
L’Ajuntament de Llinars del Vallès, d’acord amb la
normativa local vigent, té l’obligació d’actualitzar
periòdicament l’inventari de béns i drets municipals.
Es tracta d’un registre administratiu en què consta cada
propietat municipal amb el seu valor, classificació, situació jurídica i una fotografia digitalitzada.
A tal efecte, aquest Ajuntament ha adjudicat a l’empresa Core Solutions l’execució dels treballs d’actualització
de l’esmentat inventari.
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Oficina Municipal
d’Atenció al Consumidor
Sis mesos després de la creació de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de Llinars del Vallès (OMIC),
situada a Can Mas Bagà, i vista la
demanda, l’Ajuntament va optar per
aprovar-ne el reglament. També s’hi
defineix la prestació del servei municipal
de defensa de les persones consumidores
i usuàries, per tal de garantir el compliment dels seus drets bàsics, reconeguts
en la legislació estatal i autonòmica
vigent amb el nou CODI DE CONSUM,
aprovat el juliol de 2010 al Parlament de
Catalunya (Llei 22/2010).

Durant aquest primer semestre de 2010,
s’han gestionat més de quaranta expedients de reclamació i s’han dut a terme
més de vint consultes.
La majoria de les reclamacions, consultes i denúncies fetes per les persones
consumidores han estat relacionades
principalment amb els sectors de les telecomunicacions i els subministraments
(aigua, gas, llum), així com amb comerços en general, transports, reparacions
i viatges.

Prevenció i primers auxilis a les instal·lacions esportives
En aquests moments, Llinars del Vallès disposa de dos
desfibril·ladors externs automàtics (DEA), instal·lats al
camp de futbol i als pavellons.
El passat divendres 8 d’octubre, a Can Mas Bagà, va tenir
lloc el 2n curs d’utilització del desfibril·lador extern automàtic (DEA), amb l’objectiu d’adquirir els coneixements i les
habilitats necessàries per utilitzar-lo en cas de parada cardiorespiratòria.
El desfibril·lador extern automàtic (DEA), utilitzat en parada
cardiorespiratòria, té com a funció identificar el ritme cardíac “FV” o fibril·lació ventricular, present en el 90% de les
parades cardíaques. Efectua la lectura automàtica del ritme
cardíac a través de pales adhesives en el tòrax.
Aquest curs el va realitzar personal municipal encarregat de
la gestió dels equipaments esportius de Llinars que disposen
de DEA –el camp de futbol, el Pavelló d’Esports Municipal i la
Pista Annexa Municipal– i membres de les entitats esportives
que hi realitzen la seva activitat.
Properament, l’Ajuntament de Llinars del Vallès, juntament
amb Creu Roja, portaran a terme un nou curs d’utilització del
desfibril·lador i dos cursos de primers auxilis.
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El DEA té com a funció
identificar el ritme
cardíac “FV” o fibril·lació
ventricular, present en
el 90% de les parades
cardíaques

Inici de les activitats municipals dirigides a escolars
AMB EL MES DE SETEMBRE RECOMENCEN LES ACTIVITATS ADREÇADES A ESCOLARS.
L’Escola Esportiva Municipal, gestionada per l’empresa
M’penta, va iniciar les seves activitats el dia 1 de setembre
als pavellons. L’oferta de l’escola esportiva es basa en:
Iniciació esportiva
Adreçada a infants de 3 a 5 anys, s’hi treballa la formació bàsica per tal que els infants puguin desenvolupar-se en la vida
quotidiana d’una manera absolutament autònoma. També és
la base d’una bona pràctica esportiva posterior. S’hi fan activitats per formar aspectes com la lateralitat, la psicomotricitat,
l’equilibri o les capacitats motrius bàsiques, etc.
Preesportiu
Activitat adreçada a nens i nenes de 5 a 7 anys, s’hi treballa la
iniciació als diferents esports que el municipi ofereix: futbol,
futbol sala, bàsquet, tennis, tennis de taula (ping-pong).
Gimnàstica rítmica
Activitat destinada a nens i nenes, s’hi realitza la pràctica
d’aquesta modalitat esportiva. Hi ha dos nivells: iniciació i
perfeccionament.
Patinatge artístic
Aquesta activitat va destinada a nens i nenes, s’hi realitza la
pràctica d’aquesta modalitat esportiva. Hi ha també dos nivells: iniciació i perfeccionament
Voleibol
Activitat destinada a la pràctica d’aquest esport sense tenir un
caràcter competitiu sinó formador i lúdic. Destinada a adults.
D’altra banda, també s’ha iniciat el curs de l’Escola Municipal de Música. Enguany ja és el tercer any que és gestionada pel Conservatori del Liceu de Barcelona. L’oferta
educativa es basa en:
Sensibilització
Dirigida a infants de 4 anys i 5 anys per tal que tinguin el
seu primer contacte amb la música. Treballen de manera progressiva l’adquisició dels elements principals a través del joc,
l’audició i l’experiència sensorial i motriu. L’ús d’instruments
Orff, el treball de dansa i l’educació sensitiva són els elements
fonamentals en les activitats d’aquesta etapa.
Enguany s’han obert dos grups alhora:
• Un en la franja del migdia a l’Escola Damià Mateu i
• El segon grup a l’escola Salvador Sanromà i una franja a la
tarda.
Hi ha pendent d’obertura un tercer grup a la franja del migdia
a l’escola Salvador Sanromà.

Aquestes actuacions s’han realitzat per potenciar els grups
d’iniciació musical.
Programa de bàsics
Programes educatius per cursos, de bàsic 1 a bàsic 6, en funció
de l’edat i del nivell musical, que inclouen: llenguatge musical,
classe d’instrument, conjunt coral i instrumental.
Instrument individual
Destinat a alumnes que ja tinguin coneixements musicals i
que vulguin seguir avançant en la pràctica instrumental.
Conjunt instrumental
Destinat a aquells que ja toquin un instrument i que vulguin
tocar en conjunts instrumentals.
Conjunt coral
Destinat a tots aquells que vulguin cantar en formacions corals.
Dins de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament s’ha portat a
terme:
Curs intensiu de mecanografia informàtica
Durant el mes de setembre s’ha portat a terme un curs intensiu de mecanografia informàtica destinat a nens i nenes de 10
a 14 anys per tal de potenciar l’ús de l’ordinador. L’ha impulsat
el projecte 1x1 del Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya que implica dotar els centres educatius i les famílies de l’ESO d’ordinadors.
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Festa Major 2010
Participació massiva del poble de Llinars en tots els actes
de la Festa Major 2010 amb una gran implicació de les entitats
Com cada any, amb el mes de setembre, a banda de la
tornada a l’escola i la fi de les vacances, a Llinars també
arriba la Festa Major. Moment de retrobament de familiars i amics i amigues, que tornen a la vila per compartir
uns dies d’esbarjo, és el moment en què la vida cívica del
municipi es mostra amb tota la seva esplendor. Totes les
entitats i tots els ciutadans organitzen activitats, trobades, concerts, menjars... Llinars viu aquests dies amb
intensitat.
Un any més, el cap de setmana d’abans de la Festa Major
anava carregat d’actes per a tots els públics. El dissabte 4
de setembre, hi hagué la lligueta de futbol amb play; la 10a
edició del circuit pràctic 4x4; el circuit de quads “a punt i a
dues rodes fins a Collsabadell”, organitzat des del Punt Dona;
el VIII Memorial per a Xavier Alcaraz, i, cap al vespre, els
joves del Centre Excursionista ens tenien a punt el túnel del
terror. Per acabar el primer dia, les dones de Llinars, a la nit, a
la Pista Annexa, organitzaren una nit de blues, bugui-bugui
i claqué.
Diumenge al matí, a les Piscines Pere Planas, torneig de billar
infantil i júnior, organitzat pel Club de Billar Llinars. Durant
tot el dia, a part del concurs de pintura ràpida per tot el
poble, un any més, la Unió de Botiguers omplí els carrers
de Santiago Rusiñol i el Nou i la plaça de Santa Maria amb
“les botigues al carrer”. A partir de les 17.30 h, l’Associació de Gent Gran a la Pista Annexa organitzà la tradicional
desfilada de vestits de paper i, tot seguit, es va dur a terme
l’homenatge a la vida i l’elecció de la pubilla i l’hereu 2010.
El cap de setmana acabà amb un dels actes més concorreguts que s’organitzen a Llinars, la Mostra Gastronòmica,
que enguany arribà ja a la seva cinquena edició i prengué
com a temàtica “La cuina de les bruixes, una mirada cap al
Montseny”. En aquesta ocasió els encarregats de realitzar els
menús foren un total de vuit restaurants, tres pastisseries, un
forn de pa i quatre cellers.
El dimarts 7 de setembre, arribà el pregó, aquest any a càrrec
de la Coral del Turó del Vent, que celebra el seu 25è aniversari, la qual féu aixecar de la cadira els assistents a ritme de
gospel.
Concerts i balls es van succeir entre els pavellons i la carpa
de Can Mas Bagà. Tos els estils hi van ser presents. Des de
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la interpretació del Rèquiem de Fauré per la coral, fins a les
discoteques nocturnes i les sessions de rumba per als joves,
passant per les havaneres o els concerts de tarda.
Les manifestacions de cultura tradicional catalana van serhi presents molts dies amb correfocs, la ballada del corb, les
sardanes, els trabucaires, les puntaires, els castellers o les
danses tradicionals.
Un munt d’activitats esportives també es van lluir, posant de
manifest la importància de les entitats al poble i les ganes
que tenen els vilatans de fer esport... Tot i que també aquests
feren un gran paper en les tradicionals menjades populars
com la fideuà, el concurs d’allioli, la botifarrada, el sopar
multicultural o el concurs de paelles.
Així mateix, s’hi incorporaren actes que es feien per primera vegada, com el campionat de pòquer, la col·lecta solidària de sang
o el “Tens talent?” I d’altres que ja porten molts anys: la guerra
d’aigua, la burricada, l’estirada de corda... I, per què no, la competició entre blaus i vermells va ser un any més el fil conductor
d’una Festa Major que, amb la participació de tothom, fa viure
els llinassencs i llinassenques uns dies molt especials.
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Programació de tardor al PUNT DONA

ESPAI LILA al vestíbul de Can Mas Bagà és un espai de
foment de la visibilitat de la producció cultural femenina, o masculina amb perspectiva de gènere.
Hi trobareu les EXPOSICIONS:
Del 2 al 12 de novembre
Exposició Temps de natura, fotografies de Marga Madrigal
Del 15 al 30 de novembre
Exposició Pedres, fotografies de Montse Montesinos
Del 3 al 17 de desembre
Exposició Colors, pintures de Glòria Rius
Els dimecres ... DOCUFÒRUMS AMB GÈNERE
Els docufòrums tenen com a objectiu abordar diversos temes des de la perspectiva de gènere.
24 de novembre, 18 h, Mas Bagà
Projecció dels curts guanyadors del primer concurs “- es
+, cine para ser la voz de quienes callan” (2009). Activitat
en motiu de la commemoració del 25 de novembre, Dia
Internacional contra la violència vers les dones. A càrrec
de l’agent d’igualtat del Punt Dona
15 de desembre, 18 h, Mas Bagà
Projecció del documental Las constituyentes (Aurea Martínez Fresno, 2008), al voltant de la participació sociopolítica
de les dones.

CURSOS I TALLERS
Taller d’escriptura autobiogràfica
5 de novembre a Mas Bagà, de 17h a 20h.
A càrrec de Nora Almada, de l’Associació Hildegarda.
Inscripcions a Mas Bagà.
Curs de violències contra les dones
Identificació i abordatge. 10 (17 h a 19 h), 12 (17 h a 19 h),
17 (16 h a 19 h) i 20 (10 h a 13 h) de novembre a Mas Bagà,
A càrrec de l’advocada Guadalupe Pérez i de les psicòlogues Gabriela Galaraga i Maria Rosa Oliveres. Inscripcions a
Mas Bagà. Activitat en motiu de la commemoració del 25
de novembre, Dia Internacional contra la violència vers les
dones. A càrrec de l’agent d’igualtat del Punt Dona.
Tallers de millora de l’autonomia domèstica
(15/11 de 17h a 18h: Cura de la roba; 15/11 de 18h a 19h:
neteja de la llar; 22/11 de 17h a 18h: nocions bàsiques de
lampisteria; 22/11 de 18h a 19h: cuina de diari; 29/11 de
17h a 18h: nocions bàsiques de fontaneria; 29/11 de18h a
19h: bricolatge domèstic) 15, 22 i 29 de novembre al Casal
de la Gent Gran. Inscripcions a Mas Bagà.
Curs de comunicació integral per a dones
Assertivitat i resolució de conflictes. 2 i 9 de desembre a
Mas Bagà, de 18 h a 21 h. A càrrec d’Ana Maria Vidal. Inscripcions a Mas Bagà.
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Participació de la llinassenca Clara Bermúdez
en la pel·lícula Elisa K
La llinassenca Clara Bermúdez, de 10
anys, va ser seleccionada per participar com actriu a la pel·lícula Elisa K.
Un llargmetratge escrit i dirigit per
Judith Colell i Jordi Cadena, que està
basat en la novel·la Elisa Kiseljak de
Lolita Bosch. Producció d’Oberon Cinematogràfica, amb el suport de l’ICAA,
ICIC i TVC.
La pel·lícula va ser presentada al Festival Internacional de Cinema de Sant
Sebastián 2010 i obtingué el Premi Especial del Jurat.

FITXA ARTÍSTICA

SINOPSI

Elisa: Aina Clotet / Clàudia Pons
Germà Elisa: Pol Montañes / Ricard
Farré Baldrich
Germana Elisa: Clara Bermúdez / Paula
Garcia Balagueró
Pare Elisa: Hans Richter
Mare Elisa: Lydia Zimmermann
Amic pare: Jordi Gràcia
Professor: Pep Sais
Narrador: Ramon Madaula
I la col·laboració especial de
Nausicaa Bonnín i Mari Pau Pigem

A l’Elisa, que farà onze anys a l’estiu,
li agrada el seu nou vestit blanc amb
llaços blaus.

L’estrena a Barcelona va tenir lloc el
dia 24 de setembre.

Però falta molt poc perquè tot deixi de
tenir importància. L’amic del pare l’ha
fet plorar i després li ha dit: “Si deixes de plorar et regalaré una polsera
de plata”.
Ningú s’adona del que ha passat. Elisa està una mica estranya i prou. Fins
que passen catorze anys, quatre mesos
i alguns dies i truca a la seva mare per
demanar-li, espantada: “Ajuda’m, acabo de recordar una cosa horrible”.

Entrevista a Clara Bermúdez
Com va començar tot?
Fa uns anys una agència va venir a Llinars a fer un càsting per a una
pel·lícula, al Centre Excursionista. En aquell moment, vam anar-hi
molts nens i nenes, però no va sortir res. Va ser després d’un parell
d’anys que ens van trucar a casa per fer un altre càsting. Vaig anar a
Barcelona en diverses ocasions fins que em van dir que interpretaria
la germana petita de la protagonista a la pel·lícula Elisa K.
On es va rodar la pel·lícula?
A diversos llocs de Barcelona, en una cafeteria, en un hotel, i també
vam fer un rodatge dins un tren, des de l’estació de França fins a
Valls.
Com eren els rodatges?
Abans de començar les escenes, quan arribàvem, ens emprovàvem
la roba, ens maquillaven, ens pentinaven i et deien què havies de
fer i com ho havies de dir. Sempre hi havia els altres actors, els dos
directors, el Jordi i la Judit, i jo. També, l’actriu Aina Clotet, a més
dels meus pares.
El dia que ens va tocar fer les escenes de dins el tren, em vaig posar
molt contenta, ja que era un tren només per a l’equip de rodatge. A
dins, hi havia el perruquer, maquillatge, vestuari, també vagons per
relaxar-nos, menjar, jugar, fer deures, mirar pel·lis...
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Què és el que creus què ha valgut més la pena?
Tot ha valgut la pena. M’ho volia passar bé, i així ha estat. Però el
que més m’ha agradat és sentir-me una actriu per uns dies.

Teníem una acompanyant, la Norma, que ens seguia a tot arreu, ens
ajudava a relaxar-nos i estava pendent que no ens féssim mal i que
no ens faltés de res.

Què t’ha semblat el fet que la pel·lícula hagi estat premiada al Festival de Sant Sebastià i que hagi tingut tant èxit?
Ho vaig veure per televisió i em va fer molta il·lusió veure’m a la
pantalla, i també veure els dos directors com van expressar el que
sentien perquè la pel·lícula fos premiada. Vaig estar molt orgullosa
perquè han estat molt bons amb mi, i són molt carinyosos.

Quan duraven els rodatges?
Bastant. Hi havia dies que ens llevàvem a les 7:00 h i tornàvem a
la tarda. Però se’m passava el temps bastant ràpid ja que sempre
estàvem tots junts i ens ho passàvem molt bé.

S’ha estrenat ja la pel·lícula a Barcelona?
Sí, la preestrena va tenir lloc al cinema Alexandra, i va ser molt
maco, ja que ens vam trobar un altre cop amb tota la gent del ro·
datge.

Entrevista a Cristian Fernández, Efe, president de l’entitat Deixebles
de la Kabra, que el proper any celebraran el seu 10è aniversari
la Burricada, que ha agafat una gran força per la bona estona que
fa passar als seus espectadors i participants. Entre altres activitats
de Festa Major, els darrers anys hem incorporat també una obra de
teatre professional a l’any i l’última aposta ha estat la festa Flaix
Fm, que sembla que va agradar molt als vilatans més joves.
Com valores aquests deu anys de vida de l’entitat?
Alegria, esforç, diversió i, sobretot, moltes ganes de treballar per fer
de Llinars un espai agradable són uns ideals que ens han acompa·
nyat aquests anys.
No ha estat fàcil, hi ha hagut moments difícils, penjar cartells, fer
comandes, reunions i més reunions, crits i males cares, dormir molt
poques hores...
Després de deu anys superant les dificultats, creiem que les coses
positives ens han mantingut al peu del canó.
Donem les gràcies a la gent que ha assistit als nostres actes: sense
ells no seríem ningú, sense ells ens hauríem cansat de treballar;
per això, repeteixo un moltes gràcies a tots aquells que ens han
acompanyat.
També tenim un record especial per a aquelles persones i amics que,
per circumstàncies de la vida, no continuen entre nosaltres.

Com va sorgir l’entitat?
L’entitat va sorgir a partir d’un grup d’amics que teníem ganes de
donar vida al poble amb actes culturals, i que ens trobàvem al forn
de pa La Riera: aquesta família ens va fer de pares i ens va aconse·
llar en moltes coses. També hem d’agrair a l’antiga entitat El Grill la
feina que durant tants anys va portar a terme i que nosaltres vam
prendre com a base.
Quins són els vostres objectius?
Gaudir fent activitats per a la gent de Llinars, fent coses per a tots
els públics, que ens agradin a nosaltres i als altres per poder difon·
dre la cultura catalana d’una manera agradable, amena i divertida.
L’entitat busca, per sobre de tot, fer de Llinars un poble viu, obert,
on els seus habitants participin, s’integrin, es relacionin formant
part i alhora participant en festes, jocs i concursos que nosaltres
organitzem.

Quins són els fets més remarcables d’aquests deu anys?
El fet més remarcable és el centenar d’actes aproximadament que
hem realitzat en aquest temps, cosa que ens ha sorprès a nosaltres
mateixos en fer el recompte i recordar aquells moments i aquella
gent que ha passat i ha participat en els nostres actes de música
clàssica, concerts com el de Lluís Llach i obres de teatre amb Teatre
de Guerrilla o el Tricicle.
Alguna anècdota divertida es produí quan vam donar a conèixer al
poble de Llinars el nostre nom. Sorprenia el nom Deixebles de la Ka·
bra. De fet, hi va haver gent que ens va confondre amb una entitat
de caràcter “sectari”. Com sabeu, el nom és en honor a la “kabra”
(isard) que hi ha a la plaça de Santa Maria, de Frederic Marés.
Quins són els vostres projectes de futur?
Fer més gran l’entitat acceptant nous membres que facin que els
Deixebles de la Kabra puguin continuar treballant durant, i com a
mínim, 10 anys més.

Quines activitats organitzeu durant l’any?
Encara que tinguem deu anys d’experiència, som una entitat jove,
amb energies noves i, sobretot, moltes ganes de continuar realitzant
activitats innovadores. Estem oberts a adaptar-nos a tota mena de
gustos i a les diferents activitats que demana un poble tan divers
com Llinars.
Vàrem començar organitzant la festa de Carnestoltes. Al principi,
només nosaltres participàvem a la rua, i enguany ja érem unes 10
comparses i altra gent que es va disfressar individualment o en grup.
Altres actes que fem són concerts joves, sopars populars, participem
en actes benèfics com La Marató de TV3. També, molt activament,
en la Festa Major amb activitats que agraden molt com l’estirada de
corda i la menjada de flams, que ja és tradicional i arrelada a Llinars;

15

Entrevista a Xavi Nieves, president de l’entitat La Palangana

Quin balanç feu de la Festa Major 2010?
El balanç general que fem de la Festa Major és molt bo. Creiem que
hi ha un gran nombre d’activitats de tot tipus i per a tots els gustos
que la fan molt interessant i divertida, i uneixen el poble com en cap
altra època de l’any. Pensant en el que ve, per això, seria bo conti·
nuar potenciant la “competició” entre blaus i vermells per acabar de
fer-la més emocionant.
Quin ha estat l’acte que us ha semblat més rellevant?
Dins la Festa Major hi ha diverses activitats que es poden considerar
cabdals, com ara la guerra d’aigua, la menjada de flams, l’estirada
de corda, el concurs de paelles o fins i tot, la “Burricada”. De les nos·
tres, la “Palanganight” (incloent-hi el sopar multicultural) i, a partir
d’aquest any, el nou concurs “Tens Talent?”.
Us ha sorprès algun acte que us esperàveu que funcionés diferent?
Moltes vegades ens imaginem que el que proposem funcionarà
d’una manera i, al final, ens acaba sorprenent. Un exemple pot ser
el nou concurs que vam fer aquest any, “Tens Talent?”, que al prin·
cipi ens feia patir una mica i no sabíem si a la gent li acabaria de
fer el pes la nova idea, però en acabat s’hi van apuntar unes deu o
dotze persones i hi va haver una gran afluència de públic. Amb tot,
de vegades, altres no ens sorprenen tan positivament, com ara el
“Croissant o Palangana” d’aquest any, al qual va venir molta menys
gent de la que ens esperàvem. Ara bé, això també ens acaba servint
a nosaltres per saber cap a on hem d’enfocar les futures activitats o
com hem de millorar les que ja fem.
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Quina ha estat la resposta de la gent que assistia als actes?
En general, ha estat molt i molt bona, i, de vegades, fins i tot, millor
del que pensàvem. El dia de la “Palanganight”, sense anar més lluny,
va ser un clar exemple de com la gent que venia al sopar, tot i la
pluja, s’ho va passar i va menjar d’allò més bé. A continuació, les
actuacions de Hips on Fire, Miquel del Roig i DJ The Julita’s van tenir
un gran èxit de públic, tenint en compte que l’endemà era divendres
i molta gent treballava.
Quins són els vostres projectes de futur com a entitat?
El nostre principal projecte de futur és continuar creixent com a en·
titat, inventant noves activitats per a la Festa Major i per a la resta
de l’any, perfeccionant les que ja fem, continuant amb la promoció
de la competició entre blaus i vermells i, sobretot, agafant molta
pràctica, any rere any, perquè tot vagi funcionant sempre com més
bé millor.
Com ha anat el concurs entre blaus i vermells?
El concurs entre blaus i vermells, com bé se sap, és un dels prin·
cipals temes que volem revifar, i en aquesta edició creiem que
ja s’ha començat a fer. Amb tot, pensant en anys vinents, ens
agradaria que totes les activitats de totes les entitats tinguessin
en compte aquesta competició pròpia de Llinars, i fer de la Festa
Major, a més d’interessant i divertida, emocionant per veure quin
dels dos grups acabarà sent el color guanyador que penjarà la
bandera al pavelló.

Croàcia és un país totalment europeu,
“refet
de la guerra i molt turístic”

CROÀCIA
17

CROÀCIA
un lloc màgic

La república de Croàcia és un estat de l’Europa mediterrània situada a la zona de transició entre l’Europa
Central i els Balcans. Limita al nord amb Eslovènia i
Hongria, al nord-est amb Sèrbia i al sud-est amb Montenegro i Bòsnia i Hercegovina, i al sud i a l’oest amb la
mar Adriàtica. La regió meridional de Dubrovnik queda
separada de la resta del país per la sortida de Bòsnia i
Hercegovina al mar a través del port de Neum.
La capital és Zagreb, amb uns 780.000 habitants. És el
centre econòmic, cultural, acadèmic i de comunicacions
i les ciutats principals són Split i Rijeka, amb més de
cent mil.
Té una superfície continental de 56.594 quilòmetres
quadrats i les aigües territorials n’ocupen uns 31.067.
La població la formen 4.437.460 habitants i és majoritàriament croata. Les minories més nombroses són la
sèrbia, la bosniana, l’eslovena, l’hongaresa, la txeca, la
italiana i l’albanesa.
La seva costa té 6.278 quilòmetres, dels quals 4.398
pertanyen a illes, illots i penya-segats. Amb 1.244 illes,
només 50 estan habitades. Les més grans són Krk i Cres.
El pic més elevat és el Dinara, amb una altitud de 1.831
metres sobre el nivell del mar.
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L’Albert i la Carmen han viatjat aquest estiu a Croàcia i ens han explicat la seva experiència.
Per què vàreu decidir fer aquest viatge?
Coneixem gent de Croàcia i feia temps que era un
destí atractiu per a nosaltres.

Vàreu tenir sensació de perill en algun moment?
En cap moment! Croàcia és un país totalment europeu,
refet de la guerra i molt turístic. No és dins la Unió Eu·
ropea, però està físicament molt a prop d’Itàlia, i té un
ambient totalment mediterrani. El que sí que és perillós
és la manera com condueixen!

Quina ruta vàreu fer?
Vàrem sortir de l’aeroport de Barcelona fins a Zagreb,
on ja teníem un cotxe llogat per Internet i també l’ho·
tel per dos dies. Arribar i tenir on dormir!

Com són els seus habitants? Quina impressió us ha
fet la gent?
Molt amables i oberts... llatins, almenys per la part que
nosaltres vàrem voltar.

Des de Zagreb, amb el cotxe vam començar el nostre
viatge, ja no teníem hotel reservat fins al final del
recorregut, a Dubrovnik.

Molt bona impressió.

La ruta començà a Zagreb - Samobor - Rijeka - Pula Porec, que són a la península d’Ístria, cap a l’est del país.
Tornàrem a Opatija, al costat de Rijeka, i anàrem
camí dels llacs del Parc Nacional de Plitvice (herència
mundial de la natura de la UNESCO). Vam buscar una
habitació en una casa particular al mig del bosc –
estava tot bastant ple, però ho aconseguírem–: dues
nits, fantàstic.
Vam començar el viatge en direcció a la costa. Parada
a Trogir, dues nits. Visita a Split i tornàrem a dormir a
Trogir.
Tot és carretera nacional, no hi ha autopista cap a
Dubrovnik. Un cop a la ciutat, ens vam allotjar en un
sobe (casa particular). L’habitació és molt petita, la
senyora que viu a la casa és SUPERAMABLE i el més
bo que té és que som dins la mateixa ciutat emmura·
llada, cada dia hi passegem.

Com heu trobat el menjar? I el clima?
El menjar, molt mediterrani, bo. Fan servir l’oli d’oliva...
és un plaer!
El clima, com el de Catalunya; la part sud (Dubrovnik),
molt calorosa.
El país, el vàreu trobar tal com us imaginàveu?
La costa ens va decebre per les platges... no hi ha sorra!,
tot és pedra o ciment, el paisatge, però, molt maco. Les
illes, estupendes.
Què recomanaríeu que visités una persona que no hi
ha estat mai?
TOT! Ens va faltar més temps per veure illes, n’hi ha més
de 2.000!!!!
Voleu afegir-hi alguna cosa?
Ens agradaria tornar-hi i fer un creuer només per les
illes! També ens falta la part est del país, més munta·
nyosa, amb més parcs naturals.
Val la pena visitar Croàcia!

Ens vam anar movent: un dia el dedicàrem a arribarnos fins a Mostar i Sarajevo (Bòsnia)... És esgotador
perquè les carreteres tenen moltes corbes, però el pai·
satge, magnífic.
Des de Dubrovnik visitàrem les illes de Mljet, Lokrum.
Ens falten MOOOOOOLTS llocs per veure, però el temps
i els diners s’acaben: quinze dies no donen per més!
Què és el que més us ha agradat?
Ens va sorprendre molt gratament la part interior; la
capital, Zagreb, i el seus voltants; la part de muntanya;
també els llacs naturals i, per descomptat, les illes.
El que menys ens va agradar va ser la part de la pe·
nínsula d’Ístria, que, com que és molt a prop d’Itàlia,
estava molt massificada, amb l’excepció de Pula, que
val la pena visitar-la.
Els efectes de la guerra encara són evidents, quin
impacte us van fer?
Dubrovnik està completament reconstruït, i quan voltes
per la muralla veus totes les teulades noves i també les
poques que queden per restaurar. Et sobta que fa relati·
vament tan poc temps estiguéssim en guerra, a Europa!
Va ser més dur a Sarajevo, que està molt malmesa i
els signes de la guerra són molt evidents a les parets
dels edificis dins de la pròpia capital. Els cementiris
de creus blanques són impactants.

http://croatia.hr/es-ES/Descubre-Croacia
(Si voleu explicar-nos la vostra experiència sobre algun viatge,
poseu-vos en contacte amb el departament de Comunicació de
l’Ajuntament a Can Mas Bagà, Av. Mas Bagà, 24.
Tel. 93 841 38 42
comunicacio@llinarsdelvalles.cat
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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
Ensenyament i Esports
Tel. 93 841 38 42
Fax Can Mas Bagà
Fax 93 841 37 21
Ca l’Alemany
Serveis territorials
Policia Local
Tel. 93 841 20 62
Mòbil Policia Local
Tel. 696 97 93 98
Fax Ca l’Alemany
Fax 93 841 15 16
SERVEIS MUNICIPALS
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. 93 841 24 90
EMERGÈNCIES
Mossos d’Esquadra
Tel. 088
Bombers
Tel. 085
Policia Nacional
Tel. 091

Tennis Llinars
Tel. 93 841 25 15
Camp de futbol
Tel. 93 841 29 31
Pavelló d’esports
Tel. 93 841 24 99
Pista annexa
Tel. 93 841 35 05
l’Esportiu
93 841 15 90

FECSA Cia. llum
Tel. 900 747 474
Museu Can Bordoi
Tel. 93 841 08 75
Museu municipal Joan Pla i Gras
Tel. 93 841 38 42

EDUCACIÓ

Casal de la gent gran
Tel. 93 841 36 40

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

Oficina de correus
Tel. 93 841 12 77

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

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

Escola Ginebró
Tel. 93 841 25 47 / Fax: 93 841 27 08
IES Giola
Tel. 93 841 28 66 / 93 841 38 89
Fax: 93 841 31 23
Escola de Música
Tel. 93 841 19 98
Escola Bressol Petits Infants
Tel. 93 841 03 75
Escola Bressol Petits Estels
Tel. 93 841 19 74
SANITAT
Consultori municipal (CAP)
Tel. 93 841 05 73
Hospital de Sant Celoni
Tel. 93 867 06 17
Hospital de Granollers
Tel. 93 842 50 00
Hospital de Granollers
URGÈNCIES
Tel. 93 842 50 31
Creu Roja Granollers
Tel. 93 861 12 40
Creu Roja Sant Celoni
Tel. 93 867 26 04
Servei d’ambulàncies
Tel. 902 23 20 22
Urgències mèdiques
Tel. 061
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SOREA Cia. d’aigües
Tel. 93 879 49 46

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
Autobusos
Tel. 902 130 014
Taxi Miguel Casas Fuentes
Tel. 645 906 843
Taxi Demetrio Almirón Pacheco
Tel. 639 136 161
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
Taxis - servei 24 h
Mov. 661 80 27 99
Tel. 93 116 77 76

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.

