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IV edició del projecte Tots Junts
El Projecte Tots Junts és un projecte que es du a terme entre tots els
centres educatius de Llinars: Escola Salvador Sanromà, Escola Damià
Mateu, Escola Ginebró, Llar d’infants Petits Infants, Llar d’infants
Petits Estels i Institut Giola, per
fomentar les activitats culturals i
esportives, i crear d’aquesta manera
una relació entre alumnes de diferents centres.
Aquest any celebra la seva quarta edició
amb activitats que tindran lloc durant
tot el curs escolar.

Curs de
preparació a la
prova d’accés
a cicles
fromatius
de grau mitjà
i al GES
Aquest any s’imparteix per tercera vegada el curs de preparació a la prova
d’accés a cicles formatius de grau mitjà,
curs que també ofereix l’assessorament,
material i acompanyament al GES, Graduat d’Educació Secundària. Aquest
curs té molt bona acceptació tant de
gent de Llinars com dels pobles veïns.
Aquest any, per evitar l’absentisme, s’ha
realitzat una entrevista prèvia a cada
alumne per reflexionar sobre els objectius del curs i aconseguir-hi un compromís. Cada alumne tindrà una tutora
per fer un seguiment personalitzat de la
seva evolució i animar-lo a continuar,
sobretot en moments de davallada.
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Pel que fa a la vessant esportiva seguirà la mateixa línia que havia tingut fins ara, dinamitzant els esports minoritaris: tennis taula, per a l’alumnat de quart de primària,
voleibol, pels de sisè i jocs d’iniciació per als alumnes de segon.
La implicació del professorat d’educació física dels tres centres educatius de primària del municipi és cabdal per portar a terme aquestes activitats, així com la
col·laboració de la Federació Catalana de Voleibol i el Club Tennis Taula de Llinars
amb el Josep Tordera al capdavant. Aquest darrer any també han comptat amb la
col·laboració dels alumnes del cicle formatiu de Grau Superior d’Activitats Fisicoesportives de l’escola Ginebró, i està previst que durant aquest curs tornin a col·laborar.
La vessant cultural, gestionada per l’Associació cultural de Granollers, es compon
d’activitats teatrals molt didàctiques en les quals l’alumnat hi participa i interactua
en tot moment. En aquestes activitats hi participaran alumnes de les llars d’Infants,
primària i algun curs de l’ESO.

L’obra social “La Caixa”
col·labora amb l’Ajuntament
L’Ajuntament de Llinars, a través de l’àrea d’acció social, va iniciar al 2006 el
projecte Hàbits d’Estudis. L’objectiu d’aquest projecte és prevenir el fracàs escolar
i incidir en el rendiment i motivació acadèmica dels alumnes que hi participen.
Fins ara aquest projecte es porta a terme a Can Mas Bagà però en un futur es
traslladarà a Can Lletres, el nou espai educatiu ubicat a l’antic Casal d’avis, el
qual pretén unificar tots els aprenentatges que s’ofereixen a nivell municipal.
L’Obra Social “la Caixa” ha col·laborat amb el projecte Hàbits d’Estudis aportant la
quantitat de 3.000 € destinats a l’adquisició de material i a l’adequació de l’aula de
Can Lletres que es destinarà a tal efecte.

taller d’inicicació als

instruments de vent
octubre a juny

40€ al mes

Inscripcions

Dimecres migdia: escola Damià Mateu
Dimecres tardes: escola de música

Escola Municipal de música
de Llinars del Vallès
c/ Gaudí 15 tel. 938411998
(dins l’Escola S. Sanromà)
Horari: Dill-dj. 17h a 21h

Clarinet
Saxo

3r
4t
5è
6è

primària

Forma part d’una
banda d’instruments
de vent

Instruments a càrrec
de l’Ajuntament

ACTIVITATS	
  	
  
espor-ves	
  municipals	
  
L’Escola	
   Espor-va	
   municipal	
   va	
   néixer	
   amb	
  
l’objec-u	
  de	
  treballar	
  l’esport	
  de	
  base	
  com	
  a	
  pas	
  
previ	
  a	
  la	
  integració	
  en	
  l’esport	
  de	
  club.	
  

ORGANITZAT	
  PER:	
  

Està	
   des-nada	
   a	
   nens	
   i	
   nenes	
   a	
   par-r	
   dels	
   tres	
  
anys	
  que	
  volen	
  començar	
  a	
  fer	
  esport	
  i	
  o	
  ac-vitat	
  
Gsica	
  d’una	
  manera	
  amena	
  i	
  diver-da.	
  
Iniciació	
  espor-va	
  de	
  P3	
  a	
  P5	
  
Preespor-u	
  de	
  P5	
  a	
  6è	
  
Dansa-‐jazz	
  a	
  par-r	
  de	
  P5	
  
Gimnàs-ca	
  rítmica	
  a	
  par-r	
  de	
  P5	
  
Voleibol	
  femení	
  per	
  a	
  joves	
  i	
  adults	
  
Voleibol	
  masculí	
  per	
  a	
  joves	
  i	
  adults:	
  NOVETAT	
  
Mul-esport	
  masculí	
  per	
  a	
  adults:	
  NOVETAT	
  

ESPORTS
... I MÉS

Gaudeix	
  	
  
de	
  l’esport	
  municipal	
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Club d’escacs de Llinars del Vallès
L’Agenda de Serveis ha parlat amb el Josep Veciana, membre del
Club d’Escacs de Llinars que ens ha explicat com van ser els seus
inicis i el seu funcionament actual.
Hola Josep, com va començar el club?
El club va néixer l’any 2004 a partir de la iniciativa d’unes famílies
de Llinars aficionades als escacs que ens havíem de traslladar al
club de Cardedeu a jugar. Per aquest motiu vam pensar que seria
una bona idea promoure un club d’escacs al nostre municipi amb
projecció de futur. Al principi l’Ajuntament ens va cedir l’Enllaç un
cop a la setmana però el club cada dia anava creixent i començava
a tenir una projecció important de cara a participar en competicions i torneigs. L’Ajuntament aleshores l’any 2007 ens va cedir
unes noves instal·lacions molt més espaioses, l’antic patronat de
ràdio televisió.
Actualment tenim una escola d’escacs composta per uns 60 nens i
nenes tant de Llinars com d’altres pobles, i en total més de 80 jugadors federats. El nostre club està entre els 25 primers de Catalunya.
Quins grups componen l’escola d’escacs?
Els nens i nenes s’ubiquen en un o altre grup per nivells més que per
edats. Hi ha un grup d’alta competició que dediquen tres i quatre hores setmanals a fer classes i participen de les competicions i torneigs.
També existeix un grup de consolidació per aquells nens i nenes que
juguen i poden rendir a un nivell competitiu alt.
Per altra banda trobem el grup d’iniciació per aquells nens i nenes
que comencen a jugar i necessiten més temps d’aprenentatge. I per
últim un grup bàsic per a infants molt petits que comencen a familiaritzar-se amb el món dels escacs.
Quins són els vostres projectes de futur?
A part de seguir amb la mateixa dinàmica que hem portat fins ara
volem incloure aspectes nous que permetin dinamitzar el club i donar-li continuïtat. Cada any celebrem l’Obert, un campionat de ronda setmanal que es celebra a la primavera durant 9 setmanes. En
la seva categoria és el que té més participació de tota Catalunya.
Enguany hem celebrat la seva V edició així com la I edició de la Firaescacs: la primera mostra dedicada al món dels escacs, que pretén
contribuir al seu impuls, ser altaveu d’aquest esport i col·laborar en
la difusió i la divulgació de les seves eines d’aprenentatge. Aquest
estiu també hem participat en l’activitat escacs a la piscina municipal, tot i que aquest juliol el temps no ha acompanyat gaire.

Actualment col·laborem amb escoles de Llinars, Cardedeu, Breda i
Sant Pere de Vilamajor; amb els alumnes de P4, P5 i primer de
primària, i en algunes hem aconseguit que es treballi els escacs en
hores lectives dintre del programa curricular del centre i no com a
activitat extraescolar. Això es deu a les connotacions positives que
tenen els escacs com a complement de l’educació i la formació, ja
que ha quedat demostrat que la pràctica dels escacs incideix positivament en millorar la memòria, la capacitat de concentració, la presa de decisions, etc. Als escacs se li reconeixen multitud de beneficis
en les àrees del desenvolupament de la capacitat intel·lectual i de
les habilitats relacionades amb la intel·ligència emocional. Per altra
banda també col·laborem amb la Fundació La Caixa fent activitats
d’escacs a casals d’avis.
I un altre projecte de futur que tenim i que ha estat una molt bona
iniciativa per part d’una mare és la realització d’un cinema fòrum, és
a dir, fer unes sessions de cinema amb pel·lícules, la temàtica de les
quals gira entorn al món dels escacs, i crear un debat sobre el tema.
També serà una manera d’obrir el club al poble a través del cinema.

Festa de cloenda
dels cursos de natació
Els nens i les nenes que han participat aquest estiu en els cursos
de natació, que es porten a terme a la piscina municipal Pere
Planas, van demostrar als seus familiars les seves habilitats en
una exhibició de natació que va servir com a cloenda dels cursos
d’enguany.
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La Masoveria
L’espai de joves de Llinars, La Masoveria, ha tingut molt
bona rebuda per part dels joves des de la seva inauguració. Aquest equipament, necessari al nostre municipi,
és un espai que els joves de Llinars reclamaven com un
lloc de trobada, més proper a les seves inquietuds i necessitats.
La Masoveria es divideix en quatre espais: el punt de trobada,
un espai de socialització on es poden fer jocs de taula, llegir
revistes i llibres, consultar informació, etc.
Per altra banda el punt d’informació juvenil, per atendre als
joves de manera individual i donar-los l’assessorament i l’orientació que necessitin en matèria d’educació, formació, cursos, salut, treball i oci. És a dir, un espai per atendre les seves
inquietuds.
A dalt hi ha dos espais més: una sala polivalent destinada a
fer diferents tallers i una aula de treball que està oberta totes
les tardes i que està pensada per a que els joves puguin fer
treballs en grup, deures, etc.
Tot l’edifici disposa de wifi per tal que els joves, a més de fer
servir els ordinadors de la Masoveria també puguin portar-se
els seus portàtils.
La Masoveria també és un espai on s’organitzen cursos i tallers. Els que s’han fet fins ara han estat:

allès
Llinars del V

•
•
•
•
•

Sessions de converses en anglès
Dansa del ventre
Taller de cuina
Taller de teràpia del riure
Taller de maquillatge

Properament tindrà lloc:
• Sessions de converses en anglès
• Curs de dansa del ventre

Skate Parc
Ara fa un parell d’anys es va iniciar des de l’Ajuntament la
realització del Pla Local de Joventut, per tal d’obtenir una
anàlisi de la realitat juvenil que permetés donar resposta a
les necessitats del jovent.
A partir del Pla Local de Joventut es va crear el PICE, Punt d’Informació en el Centre Educatiu, que permet establir una relació
propera amb els i les joves, i on es recullen i s’estudien les seves
propostes i demandes. Una de les demandes més sol·licitades
era la creació d’un skate parc a Llinars, una activitat amb molta
afició entre adolescents i joves. Un cop estudiada la proposta es
va posar en marxa la creació d’un skate parc que, en un principi,
es va ubicar temporalment al jardí de Can Mas Bagà per passar
després a la seva ubicació definitiva, el parc dels Corbera davant
de la carretera de Sant Antoni de Vilamajor.
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75è aniversari del Casal Parroquial
El Casal Parroquial de Llinars ha celebrat enguany el seu 75è aniversari. El 10 de juliol es van celebrar diferents activitats per commemorar l’aniversari d’aquesta entitat tan representativa al poble que
es dedica bàsicament a la representació d’obres de teatre. Durant la
jornada en primer lloc es va celebrar una missa a l’església Santa
Maria del Prat, a continuació activitats infantils a la plaça dels Països Catalans i per acabar un dinar d’aniversari a la pista annexa.
L’Agenda de Serveis ha parlat amb el president de l’entitat, Tomàs
Nogueras, per conèixer de més a prop la història del Casal.
Hola Tomàs, ens podries explicar com es va crear el Casal i quina ha
estat la seva història?
En aquella època el rector de Llinars era Mn. Pere Bonastre, que des
de feia molts anys ensenyava doctrina i caramelles als nens i nenes
del poble. A finals dels anys 20 va arribar a Llinars Mn. Lluís Martí
com a vicari, i amb la seva gran capacitat per engrescar a nens i
joves va incorporar més activitats com el bàsquet i el teatre entre
d’altres. Aquest fet va representar el començament del Casal Parroquial, aleshores es va llogar un local a l’avinguda Mas Bagà, el local
de Can Muntané. L’any 32 o 33 van veure que havien de tenir un
local més gran per fer teatre perquè el de Can Muntané se’ls hi quedava petit, de manera que el dia 28 de juny de 1936 es va inaugurar
el nou Casal Parroquial, l’actual, amb la representació teatral de “El
Alcalde de Zalamea” en la qual, entre d’altres, hi va intervenir el meu
pare. Aquesta inauguració va coincidir amb la primera missa de Mn.
Francesc Pujol, fill del poble. És important destacar que aquest Casal
es va construir amb l’ajuda de tota la gent del poble que es va bolcar
en la seva realització. La Junta volia fer el terra pla, com tots els
teatres de l’època, però Mn. Pere Bonastre el va voler amb inclinació,
no perquè els espectadors veiessin millor l’obra sinó perquè no es
pogués fer mai ball dintre del local. Després això va suposar un gran
avenç perquè així la gent veia millor el teatre. Durant la guerra hi
van dormir molts soldats i refugiats que passaven per Llinars. I també s’ha llogat en diverses ocasions per projectar cinema, en aquest
sentit, es va haver de construir un vestíbul a l’entrada.

Quines són les activitats que
es realitzen?
Al Casal hi ha diferents grups,
com el grup dels Pastorets,
que fan aquesta representació
cada any amb unes 50 o 60
persones en escena. Aquesta
obra es porta a terme amb la
col·laboració del Xavi Ribalta i
la Leo Banet.
També hi ha el grup de veterans i el grup de joves “Els Àngels de Q”
dirigit per l’Enric Codina, que actuen en les mostres de teatre que es
fan aquí i a altres municipis. Aquest any han restaurat amb molta
il·lusió “La Patufa”, el drac que ruixa aigua.
Enguany, per celebrar el 75è aniversari, ha sorgit un grup infantil de 7
a 13 anys, que ha presentat a la mostra de teatre la comèdia musical
“Any de déu, any de neu” que va finalitzar-la. Aquest grup ha estat
dirigit per la Cintia Ruiz i per mi.
Altres activitats que s’havien fet al Casal van ser les sortides amb
els gegants del poble i “La Patufa” però quan es va crear la Colla
Gegantera se’ls hi va cedir.
Els primers gegants i “La Patufa” van ser obra de l’escultor Quim
Camps.
Em podries dir algunes obres destacades que s’hagin representat?
Durant aquests anys al Casal s’han representat moltes obres com
per exemple “La filla del Carmesí” i l’Hostal de la Glòria” de Josep
Maria de Sagarra, “La barca sense pescador”, “La mamma”, “Adivina
quien ve a sopar aquesta nit” molt divertida!, “El paràsit”, etc.
El Casal també ha representat obres del Santiago Rusiñol, com per
exemple “Gente bien” l’any 1956, com una manera d’homenatjar-lo
per haver estat un il·lustre estiuejant del poble.

La Torrassa, un gran reclam
Sens dubte la Torrassa ha estat tot un reclam des de que es
van inaugurar les obres de restauració el dia 28 de març.
Les obres de restauració van ser realitzades durant el 2010 per
l’empresa Constructora de Solsona SCCL i per Construccions
Majoral SA, a partir d’un projecte de l’arquitecte Mateu Aregay,
amb la col·laboració arqueològica de Lluís Vila i cofinançada
pel fons europeu FEDER.
L’objectiu principal d’aquesta restauració ha estat evitar el deteriorament i facilitar-ne la visita. Per això, s’ha aterrat el sostre que hi havia, s’ha reomplert la part de baix i s’ha col·locat
una escala de cargol de ferro que va des de la planta inferior
(romana) fins a la primera planta (medieval). Des d’aquí i fins
a la part superior s’ha reconstruït l’escala que hi havia. A dalt
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de tot s’obté una vista del paisatge del voltant, la seva visió és
espectacular. A fora, la torre es circumval·la amb una paret de
pedra per poder-ne tenir una visió des de baix.
Característiques de la Torrassa
Torre romana coneguda per la Torre del Moro, o la Torrassa, es
troba a 25 minuts de Can Bordoi a una altitud de 412 metres.
És una magnífica torre cilíndrica, lleugerament cònica.
Altitud: 412 m.
Altura total: 8’30 m.
Alçada de la part romana més antiga: 4’36 m.
Circumferència de la base: 29’60 m.
Diàmetre interior: 5’50 m.
Diàmetre exterior: 9’34 m.

Gruix del mur: 2’00 m.
Material: Pedra granítica encoixinada de 60x45 cm 9 filades
de 36 carreus.

Des de mitjans del segle XX, la Torrassa va començar un procés d’abandonament i va ser objecte d’espoliacions i agressions. Als anys 90 es va tancar i es van tapiar totes les finestres.

Es diu que era un punt d’avís per als pagesos, quan els recaptadors d’impostos del rei moro venien a fer la seva feina. La pagesia del Coll pujava a la torre i feia un gran foc per tal d’avisar els
veïns del pla o sigui, de Llinars. Aquests tenien temps d’amagar
els caps de bestiar dels quals pagaven impostos.

El dia 22 de juny de 2009 es va cedir la Torrassa a l’Ajuntament de Llinars. La cessió es va fer a l’alcalde de Llinars in
situ, de la mà de Jordi i Carles Garcia, propietaris de l’empresa
‘Àrids Garcia’, que des de maig de 1999 són els propietaris
d’una finca forestal en què es troba ubicada la Torrassa.

La torre ha estat excavada en diverses ocasions. L’historiador Gomis (1883) diu (i encara amb inseguretat) que creu que s’hi va trobar una moneda de Gordià. Però no tenim cap més dada cronològica i pel seu tipus constructiu tampoc queda clara la seva datació.

Entorn a la Torrassa s’han portat a terme diverses iniciatives.
Tots els caps de setmana de la primavera i l’estiu ha estat
oberta al públic i tothom ha pogut visitar-la de manera particular. Per altra banda durant el cap de setmana del 3 i 4 de
setembre i coincidint amb les actes previs de Festa Major, un
bus 4x4 traslladava a tothom que ho desitjava des de l’Àrea
Central fins allà, activitat que es va tornar a repetir durant les
Jornades del Patrimoni Europeu celebrades el cap de setmana
del 24 i 25 de setembre. Una de les activitats a l’estiu va ser
l’observació astronòmica nocturna des de dalt de la torre, i
per a la Festa Major es va organitzar una passejada amb berenar organitzada pel centre Excursionista.

L’any 1906, el senyor Francesc Teixidó, molt aficionat a la cacera, adquirí una part de la finca de Can Puigvert, amb les ruïnes
de la Torrassa, llavors ple de bestioles salvatges i més tard la
resta de la propietat, on va fer construir un xalet de pedra. La
Torre del Moro la va convertir en pavelló de caça fent-hi bastir dos pisos més, amb parets de pedra, el primer per a cuina i
menjador, amb un gran finestral i el segon per a dormitoris. Des
del segon pis, per una escala de fusta, es pujava al terrat de pronunciat pendent, sostingut per jàsseres i bigues de ferro. Des del
terrat a 13 m d’alçada sobre la carena de la muntanya s’albirava
tota la comarca, les serralades del Maresme i un retall de la mar.

Totes aquestes iniciatives estan molt ben acceptades per la
gent i gairebé ningú ha desaprofitat l’oportunitat d’acostars’hi i contemplar les seves meravelloses vistes.

HORARIS D’OBERTURA DE LA TORRASSA
Diumenge, 6 de novembre de 10 a 13h
Diumenge, 4 de desembre de 10 a 13h
Diumenge, 8 de gener de 10 a 13h
Diumenge, 5 de febrer de 10 a 13h
Diumenge, 4 de març de 10 a 13h
Diumenge, 1 d’abril de 10 a 13h
Diumenge, 6 de maig de 10 a 13h
Diumenge, 3 de juny de 10 a 13h

Si voleu visitar la Torrassa envieu un correu electrònic a comunicacio@llinarsdelvalles.cat o truqueu al tel. 938413842 (Can Mas Bagà)
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Estiu i Festa Major 2011

Viu l’estiu
L’oferta d’activitats durant l’estiu ha estat molt variada i ha
comptat amb molt bona acceptació per part de la gent. Durant els caps de setmana de juliol i agost hem pogut gaudir
d’espectacles infantils, sortides per a joves, concerts, representacions teatrals, exposicions, tallers, etc. Tot pensat per a un
públic variat, de totes les edats.

Pel que fa a l’aspecte esportiu, cada any en aquestes dates es
celebra el Memorial Xavier Alcaraz, en el qual el club de bàsquet Llinars presenta el seu equip per a la propera temporada.
Enguany aquest memorial celebrava la seva IX edició. També
va tenir lloc una bicicletada popular, un torneig de petanca
així com un de billar, i una sortida a la Natura amb tallers de
respiració i relaxació.

També han tingut lloc, com cada any, les festes majors als barris de Sant Josep, Collsabadell i Sant Esteve del Coll.

Actes previs a la festa major
El cap de setmana del 3 i 4 de setembre, i com a actes previs
de Festa Major, es van donar lloc una sèrie d’actes i activitats
que van tenir molt bona acollida.
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VI mostra gastronòmica
El cap de setmana acabà amb un dels actes més concorreguts que s’organitzen a Llinars, la Mostra Gastronòmica que
celebrava la seva sisena edició. Enguany la seva temàtica ha
girat entorn ‘La cuina d’autor’, caracteritzada per ser una cuina avantguardista, creativa i innovadora, pels paladars més
exquisits.

Una de les més destacades van ser les Botigues al carrer, diumenge dia 4, que van omplir de gom a gom els carrers del centre. A la tarda, l’Associació de Gent Gran a la Pista Annexa va
oferir un acte molt significatiu que duia per nom ‘Homenatge
a la vida’ on la persona més gran del poble, l’Àngela Rovira
Barràs, de 100 anys, i la més petita, la Noa Gómez Suárez, que
va néixer aquest agost, van ser homenatjades en aquest acte
tan entranyable. A continuació, tingué lloc la desfilada de vestits de paper que va deixar meravellats a tots els presents. I per
acabar la jornada es va celebrar la VI Mostra Gastronòmica.

Festa Major 2011
Diversió, entreteniment, esbargiment... han estat els ingredients necessaris per viure la Festa Major d’enguany, una festa
plena d’actes i activitats per a grans i petits amb tot allò imprescindible per gaudir d’un dies amb la família, veïns, coneguts i amics. Tots els organitzadors i col·laboradors han fet un
gran esforç per arribar a tots els públics organitzant la Festa
Major. Des de l’Agenda de Serveis els agraïm la seva gran tasca.

Altres actes d’aquest cap de setmana van ser el bus 4x4 a La Torrassa, l’11è circuit pràctic de 4x4, el circuit de quads, el concurs
de pintura ràpida i per als més atrevits el Túnel del Terror. Els
menuts gaudiren d’allò més amb el taller de castells i la gimcana.

La Festa Major d’enguany ha mantingut el seu caràcter tradicional però ha introduït unes pinzellades noves per tal que
els grans clàssics puguin conviure amb novetats significatives,
apostant per la varietat de gustos.
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FeS ta
L’agenda festiva ha donat gran protagonisme a aquelles activitats que des de fa molt temps garanteixen la diversió a
petits, joves i grans. Així, no hi poden faltar activitats tradicionals com el pregó de Festa Major, de la mà del Casal Parroquial que enguany ha celebrat el seu 75è aniversari, la Ballada
del Corb, la “música” dels trabucaires, els espectacles infantils
seguits de la canonada dolça i la xocolatada; el correfoc infantil amb La Piuleta, la pedalada popular BTT, i una activitat recuperada pels Deixebles de la Kabra: la gimcana juvenil
nocturna; la trobada de puntaires que han celebrat la seva
XIX edició, el concurs d’allioli unit a la botifarrada popular,
clàssic entre clàssics; el sopar multicultural i la fideuà popular;
i un dels actes més multitudinaris i esperats pels llinassencs i
llinassenques: el concurs de paelles i dinar de germanor, com
sempre d’un èxit rotund.

A
m joR
2 011
DEL 7 A L’11 DE SETEMBRE
A LLINARS DEL VALLÈS

Pel que fa a les activitats noves, l’Associació Vida Alter-Nativa
ha aportat a la Festa Major noves activitats que no han deixat
indiferent a ningú per la seva originalitat, com un taller de teràpia del riure, una sortida a la natura amb tallers de respiració
i relaxació, una nit de somnis caribenys i un taller anomenat “I
love la meva mascota” per aprendre a jugar i conviure amb la
nostra mascota amb l’ajuda d’un terapeuta d’animals.

més informació: www.llinarsdelvalles.cat

Altres activitats noves d’enguany han estat el taller de Castells
de la mà dels Xics de Granollers, una original representació a
càrrec de l’Associació teatral Les Xandrines, amb el nom de
Dones 3.0. i una exhibició de tècniques de defensa personal
i lluita anomenada Hapkido, organitzada per l’Esportiu. També per part de l’Esportiu s’ha pogut gaudir d’una masterclass
d’spinning que ja es va celebrar per primer cop l’any passat.
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guarnició de balcons i finestres. Aquest any han estat els blaus
els vencedors d’aquesta competició.
I què no podia faltar per acabar la festa? El correfoc amb els
Diables La Piula acompanyats del nostre estimat corb, en Borni, i el gran castell de Focs d’artifici!
Els actes per als més joves s’han anat succeint al llarg de la
Festa Major, com el correplaces al ritme d’una xaranga, organitzat per l’Associació juvenil La Palangana per tercer any
consecutiu. Altres actes han tingut lloc al jardí de Can Mas
Bagà, com la palanganight, la festa dels anys 80 i les discmòbils. I una original activitat anomenada Tens Talent, per
als més atrevits i atrevides! També al jardí de Can Mas Bagà
va tenir lloc l’elecció de la pubilla i l’hereu 2011. La pubilla i
L’hereu que representaran a Llinars aquest any són l’Aina Rosa
i el Salvador Clavell. Moltes felicitats!

I també per segon any consecutiu, els amants de la pintura
han pogut gaudir durant tota la Festa Major de l’exposició de
pintura ràpida sobre Llinars, organitzada per l’Associació La
Miranda a Can Mas Bagà.
No ens podem oblidar de les proves puntuables en la competició entre blaus i vermells: la menjada de flams i estirada
de corda, així com la guerra d’aigua, imprescindibles a la nostra festa; el concurs de tir de precisió amb aire comprimit, la
burricada, per no parar de riure! La Palangana GP, qüestió de
pilotes, la migdiada popular, el concurs d’allioli i el concurs de
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La música i l’espectacle sempre present
I què seria d’una festa sense música? A Llinars no hi ha faltat
pas, i a part dels concerts de Festa Major i els balls de gala, un
dels concerts que més èxit va tenir ha estat sens dubte el que
va oferir Hotel Cochambre, amb les seves versions refrescants
d’èxits conegudíssims per tots i amb aquest toc d’humor tan
característic que converteixen els seus concerts en grans espectacles.
Com cada any no han faltat les ballades de sardanes a càrrec de la cobla Iluro i la cobla Ciutat de Terrassa, la ballada de danses tradicionals a càrrec de l’Esbart Dansaire de
Llinars, el concert d’havaneres que en aquesta Festa Major

Diada de Catalunya
Durant la Festa Major ha tingut lloc la Diada de Catalunya, jornada en la qual les autoritats del poble van presidir els actes
oficials que es van dur a terme en commemoració de l’11 de
setembre, a la plaça dels Països Catalans. La Coral Turó del Vent
i els Trabucaires de Llinars van ser col·laboradors dels actes.

han presentat una fusió innovadora entre sons mediterranis
i cobla, de la mà de la Cobla Montgrins i el grup Port-Bo;
els concerts de Festa Major i els balls de Gala, enguany amb
la Principal de la Bisbal, i amb l’orquestra Amoga; el folklore latinoamericano i l’actuació flamenca, que ha tingut
molt bona rebuda. I s’ha recuperat una activitat de fa anys:
música fi de Festa Major al parc dels Corbera. Per altra banda, el grup de teatre Catarsi va representar l’obra de teatre
“El ventall de Lady Windermere” del controvertit i excèntric
dramaturg Òscar Wilde.

Campionats i torneigs a la Festa Major
La de Llinars és una Festa Major preparada per a tots els gustos, és per això que no poden faltar els torneigs i campionats
de tota mena. Enguany s’ha celebrat per segon any consecutiu
el campionat de pòquer al Pavelló de bàsquet, organitzat per
la Penya Pericos de Llinars. Al llarg de la Festa Major també
han tingut lloc els torneigs de billar a les Piscines Pere Planas: el Trofeu Festa Major de quadrathlon i el campionat Festa
Major a 3 bandes, així com el torneig de petanca, el torneig
de pàdel, els escacs a la fresca, el torneig de futbolins, el campionat de tennis taula, el torneig de futbol i com a novetat
aquest any el I Campionat d’scalextric.

Arranjament
de les voreres
de l’esportiu
Ja han finalitzat les obres d’arranjament de la banda esquerra del tram de carretera direcció Cardedeu des de la
rotonda de l’Esportiu fins a l’entrada al poble.
La intenció de l’obra ha estat amabilitzar aquest pas fent-lo
molt més accessible a les persones. D’aquesta manera s’ha creat
un vial ocre de doble ús, per a vianants i bicicletes, s’han fet
dos passos elevats, un arran de la rotonda per connectar amb
Sant Julià d’Alfou, i l’altra per connectar amb Can Morató. S’han
col·locat fanals nous, tanques de protecció i enjardinament,
facilitant considerablement la connexió a tota aquella zona.
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Substitució de la lluminària tradicional
per llums de leds
L’any 2009 els Serveis Tècnics de l’Ajuntament es van preocupar per la pujada de les tarifes elèctriques i es va pensar
en solucions per minvar el consum en l’enllumenat públic.
Es van informar d’una nova tecnologia basada en la substitució de l’enllumenat clàssic per llums de leds, el que suposava un estalvi del 40% en el consum elèctric.

50 més a l’avinguda Dàlia. Aquestes actuacions han comptat
amb una subvenció de l’Institut Català d’Energia.
Tot això forma part d’un pla de substitució de tota la lluminària
tradicional del municipi per un sistema molt més eficient i respectuós amb el medi ambient.

Durant el 2010 es van provar moltes marques i models per tal de
trobar la més idònia. Finalment, gràcies a l’aportació d’idees en
el disseny que els serveis tècnics de l’Ajuntament van aportar al
model més interessant, es va poder trobar el sistema més idoni
per a les necessitats lumíniques del casc urbà. Es va procedir a
la substitució de totes les lluminàries que es troben en el quadre
format pels carrers Jacint Verdaguer, Ramon y Cajal, Prat de la
Riba i Onze de setembre. Aquest sector s’alimentava d’un únic
quadre elèctric, de manera que la substitució de la lluminària
tradicional per una de llums de led d’alta eficiència ha suposat
l’estalvi del 60% en el consum elèctric, a més de suposar una
millora del confort visual de la zona.
El total de punts de llum substituïts és de 120, que es complementa amb els 20 de l’Àrea Central. En breu però s’instal·laran

Lliurament dels
habitatges de
protecció oficial
Dijous 29 de setembre va tenir lloc l’acte de lliurament dels
18 habitatges de protecció oficial construïts a Llinars i promoguts per la Cooperativa Habitatge Entorn gràcies al conveni de col·laboració que va signar amb l’Ajuntament el 12
de març de 2007.
El 16 de desembre de 2009 va tenir lloc l’acte de col·locació
de la primera pedra d’aquesta primera promoció de la cooperativa al poble que s’ubica al carrer Collsabadell, cantonada
amb el carrer Mossèn Jacint Verdaguer.
El projecte ha estat redactat pels arquitectes Ricard Mercadé
i Aurora Fernández, que també s’ha fet càrrec de la direcció
facultativa, sent l’arquitecte tècnic Ramon Garriga.
L’empresa constructora d’aquests habitatges ha estat BETA
CONKRET SA de Barcelona.
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Botigues al carrer
Els carrers del centre es van omplir de gom a gom en aquesta nova edició de les Botigues al carrer. Enguany hi van
participar 21 botigues, 3 de les quals han iniciat l’activitat
comercial aquest any.
Tots els botiguers i botigueres anaven amb davantals i barrets
de cuiners, i les parades tenien guarniments de cuinetes, tot
recordant que l’acte coincideix cada any amb la Mostra Gastronòmica.
Els carrers es van guarnir amb cintes blaves i vermelles, els colors
que ens fan recordar que la Festa Major és a punt de començar.
I per ubicar la zona on estaven les parades, es van col·locar uns
coberts gegants a les entrades i sortides dels carrers.
Va haver un cercavila per els nens i tallers de cuina per aprendre
a fer creps de xocolata i pinxos de fruita.
També es va fer un sorteig amb vals de 10 euros per descanviar
a comerços associats i packs de menús per a la mostra gastronòmica.
La participació ciutadana va ser un èxit i els comerciants i botiguers van fer una valoració molt positiva de la jornada. La
UBIC ja s’ha posat en marxa per celebrar Botigues al Carrer a
la primavera, en els carrers Anselm Clavé, Major i Plaça Damià
Mateu, consolidant així les dues actuacions comercials.
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Projecte Iloquid
Ja s’ha realitzat la selecció de l’alumnat que participarà en el curs de cuina per a
col·lectivitats que en breu s’iniciarà dintre del marc del Projecte Iloquid.
Iloquid és 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.
Per tal d’assolir aquest objectiu, la capacitació de les persones i l’impuls a la creació
d’empreses esdevenen elements clau del projecte. A més, aquest integra iniciatives
per millorar la qualitat dels serveis que es presten als ciutadans.
Llinars ja va participar en aquest projecte amb el curs de treballador/a familiar que
ha finalitzat aquest mes de juliol amb les pràctiques de les alumnes assistents. El 22
i 23 de setembre va tenir lloc un taller de recerca de feina amb l’objectiu de donar
a conèixer a les alumnes que encara no havien trobat feina els instruments per realitzar una recerca d’ocupació de forma activa, organitzada, planificada i autònoma.

Activitats
de l’OMIC
Amb l’entrada en vigor del nou Codi de consum, les empreses i els petits comerços han hagut d’adaptar una
sèrie de mesures que s’hi plantejaven. En aquest sentit
l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC)
de Llinars va organitzar una xerrada informativa sobre
aquestes noves qüestions. La llei, a més, unifica en un
text únic normatives i regulacions fins ara disseminades i suposa un avanç en els drets del consumidor, però
la seva aplicació plantejava alguns dubtes pràctics que
els comerciants i empresaris van poder aclarir a través
d’aquesta xerrada. Més de 23 establiments hi van assistir i durant la jornada se’ls hi va lliurar una síntesi del
nou Codi de consum pel que fa a les obligacions de les
empreses.
Per altra banda, el 6 d’octubre es va celebrar un taller destinat als agents de la Policia Local, per tal que puguin facilitar a les persones consumidores i als membres del teixit
comercial la informació necessària per poder detectar en
els establiments comercials aquelles possibles mancances
que guardin relació amb la informació bàsica de consum.
En el mateix taller es va informar del funcionament de
l’OMIC en la mediació i resolució de conflictes de consum,
i es van aportar dades referents a la gestió d’atenció a la
ciutadania.
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El Punt Dona va participar a la Festa Major
amb l’espectacle Dones 3.0
El passat dimecres 7 de setembre,
abans del pregó que va donar inici
a la Festa Major, una setantena de
persones van gaudir a l’Enllaç de l’espectacle Dones 3.0, protagonitzat per
l’Associació Teatral Les Xandrines.
Durant 20 minuts, sis integrants de Les
Xandrines van dramatitzar una jornada
en la vida d’una dona professional, casada i amb fills. L’humor i la ironia van
ser les protagonistes en la teatralització
de les vicissituds d’un dia qualsevol en la
vida d’una dona.
Tot plegat va ser una paròdia del mite de
la superwoman contemporània, aquella
dona que té una carrera professional i
una família, que es preocupa alhora per
arribar a tot i estar immillorable, i que
veu com es pot complicar tot plegat amb
unes dècimes de febre d’un dels seus fills,
perquè encara avui roman a l’imaginari
social la idea que la dona és l’encarregada d’ocupar-se de la casa i les criatures,
sense deixar de banda la feina.
Al cap i a la fi del què es parlava era de
la conciliació i la corresponsabilitat amb
unes bones cullerades d’humor. I és que
per arribar arreu cal que tothom col·
labori de manera equitativa!

El Punt Dona presenta
Post Lip Dub Punt Dona, un any després
amb Marina Martori i Juan Carlos Hinojosa
Inauguració dia 8 de novembre

Del 8 al 30 de novembre al vestíbul de Can Mas Bagà, dintre de
l’horari d’oficina
Més informació al tel: 93 841 38 42 o a www.llinarsdelvalles.cat

Exposició
de fotografia

A la tardor gaudeix de les activitats que et proposa el

Punt Dona

Curs	
  de	
  cura	
  del	
  sòl	
  pelvià	
  
29	
  setembre	
  a	
  15	
  desembre	
  

A la tardor
gaudeix de les
activitats que
et proposa el
Punt Dona

Curs	
  d’eines	
  pel	
  desenvolupament	
  
personal	
  i	
  professional	
  
Dates:	
  per	
  conﬁrmar	
  
Curs	
  sobre	
  la	
  violència	
  de	
  gènere	
  
i	
  la	
  intervenció	
  amb	
  homes	
  
(adreçat	
  a	
  professionals)	
  
2,	
  9	
  i	
  16	
  de	
  novembre	
  

Inscripcions:	
  per	
  telèfon	
  938413842,	
  a	
  la	
  recepció	
  de	
  Can	
  Mas	
  Bagà	
  	
  
o	
  per	
  correu	
  electrònic	
  a	
  puntdona@llinarsdelvalles.cat	
  
Més	
  informació	
  a	
  www.llinarsdelvalles.cat	
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LLOM
AMB CALAMARS
INGREDIENTS

Si t’agrada la cuina aquí t’oferim
unes receptes delicioses que l’Anna
Folch Munné ens ha fet arribar.

750 grams de llom en un tros
500 grams de calamars
1 pastanaga
1 ceba
300 grams de tomàquets
1 copeta de vi ranci
1 tros de cansalada
30 grams d’ametlles torrades
sal
pebre
1 fulla de llorer
Una mica de farigola

PREPARACIÓ
En primer lloc s’ha d’entatxonar el llom amb tires
de cansalada.
En una cassola de terra es posa una mica d’oli
i mantega de porc i daurem el llom per tots els
costats, mentre es va girant, i es va salpebrant.
Quan ja està daurat, es rega amb el vi ranci, i
seguidament es deixa reduir fins a la meitat. S’hi
afegeix la ceba tallada fina i la pastanaga trossejada, i quan està daurada i estufada hi afegim els
tomàquets trossejats. Ho deixem coure afeginthi la farigola i el llorer.
Mentre es va coent el llom, s’afegeixen els calamars tallats a rodanxes i es deixa coure tot plegat
tapat juntament amb la carn.

Atreveix-te
amb la cuina
de tardor!
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Una vegada està cuit es treu de la cassola, es talla
el llom i es torna a posar a la cassola. Seguidament passem la salsa pel colador xinès, i es tira
per sobre del llom i els calamars, i també hi afegim la picada d’ametlles. Es torna a deixar coure
durant uns minuts tot junt.
Aquest plat s’ha de servir ben calent i es pot
acompanyar amb triangles de pa torrat.

PASTÍS
DE CASTANYES
INGREDIENTS
300 grams de pasta de castanya (comprada feta)
5 ous
110 grams de sucre en pols
110 grams d’ametlla en pols
1 paquet de pasta brisa (comprada feta)
Ametlles crues trossejades (pel guarnit)

PREPARACIÓ
Es barreja en un bol el puré de castanyes i la nata
líquida. S’afegeixen dos ous sencers i es remena
fins que quedi una pasta ben cremosa.
Amb la pasta brisa folrem un motlle i s’omple
amb la crema de castanyes.
En un bol es munten 3 clares d’ou i a continuació
s’afegeix el sucre i l’ametlla en pols. Es barreja bé
i es col·loca damunt de la crema de castanyes.
Finalment s’espolsen les ametlles trossejades per
sobre, i es posa al forn a uns 180oC durant uns 25
minuts (ventilador).
Quan estigui tèbia s’afegeix una mica de sucre en
pols per sobre i ja es pot servir.

www.llinarsdelvalles.cat
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BRASIL
“En la meva música canten
els rius i els mars del gran Brasil”
Heitor Villalobos, compositor brasiler
Brasil constitueix el país més gran del subcontinent americà, ocupa gairebé la meitat de la seva superfície. Fa frontera
comú amb tots els països d’Amèrica del Sud excepte Xile i
Equador. Brasil és el cinquè país més gran del món. La seva
superfície total és de 8.547.404 km², la seva distància màxima
de nord a sud és de 4.345 km y d’est a oest de 4.330 km. La
majoria dels habitants de Brasil viuen a prop de l’oceà Atlàntic, especialment en les grans ciutats de São Paulo i Rio
de Janeiro. La capital, situada a l’interior, és Brasília amb una
població estimada de 2 milions d’habitants. El país, que va ser
una possessió portuguesa, és el productor més gran de cafè al
món i posseeix grans recursos minerals; l’explotació de molts
d’ells es va intensificar durant la dècada de 1980.
La Lara Molina Domingo de Llinars va viatjar al Brasil a través
d’una beca que va aconseguir per treballar al grup de comunicació O Povo després d’haver finalitzat els seus estudis de
periodisme.
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Hola Lara, com va ser la teva arribada a Brasil?
Vaig arribar al Brasil al febrer, a la ciutat de Fortaleza
que pertany a l’estat de Cearà, la zona nord-est del
país. Al principi em va costar molt adaptar-me perquè jo tenia una idea preconcebuda del que em podia
trobar que no corresponia amb la realitat, però després poc a poc em vaig anar adaptant i ara des d’aquí
enyoro moltes coses d’allà.
Com és Fortaleza?
Brasil és un país enorme, està dividit en 26 estats.
Fortaleza és la cinquena ciutat del país. Quan vaig
arribar em va cridar l’atenció tot. Com t’he dit abans
jo tenia una idea molt diferent del què em podia trobar. Sempre havia associat Brasil amb una espècie de
paradís amb sol, platges, etc. I tot i que això existeix
vaig descobrir de seguida la cara no tan amable d’un
país amb grans desigualtats socials, molta contaminació, delinqüència, inseguretat... Al cap de dos o tres
setmanes volia tornar a casa però em vaig anar adaptant poc a poc i vaig decidir quedar-me i gaudir d’una
oportunitat única. Em va ajudar molt l’amabilitat de
la gent i la seva senzillesa. Allà la gent és mot amigable, càlida i molt solidària, malgrat no tenen grans
luxes i viuen de manera molt humil. Això sí, has d’anar
amb grans dosis de paciència perquè el sistema burocràtic és tan lent que com diuen ells mateixos “a
Brasil només es pot fer una cosa al dia”.
Què és el que més et va sorprendre?
Que és una zona de contrasts impressionants en tots
els sentits. A nivell social hi ha classes molt diferenciades, o ets ric o ets pobre. L’estat de Cearà es dedica
bàsicament a l’agricultura i a la pesca, tot i que poc
a poc es va introduint en el món de les manufactures,
els serveis i el turisme. La gent allà paga molts impostos i els preus són molt alts. Per exemple, la tecnologia és tan cara que molta gent no té rentadora
a casa, i la majoria tenen electrodomèstics de segona
mà. De fet, és molt habitual veure botigues o parades
al carrer amb tota mena de productes de segona mà.
A nivell territorial també existeixen molts contrastos
entre la ciutat caòtica i els pobles de la costa, o entre
el desert i les muntanyes. Cada vegada anava descobrint els tresors que amaga tot l’estat de Cearà: les
seves meravelloses platges, dunes, penya-segats, els
seus contrastos de llum i color, etc. Tot i que hi ha
zones turístiques no estan massificades com a Río de
Janeiro o Salvador de Bahía.

De la zona de costa, quines consideres que són les
millors platges?
N’hi ha de moltes! Jo aprofitava els caps de setmana
i dies de festa per conèixer la costa. Em va encantar
Jericoacoara, a la costa do Sol Poente, considerada una
de les 10 millors platges del món! És preciosa. També
són molt maques Paracuru, Baleia, Flecheiras i Mundaú, les dues darreres de pescadors. I a la zona de la
costa do Sol Nascente destacaria Morro Branco i Canoa
Quebrada, una platja que en els anys 70 es va omplir
de hippies.
I què em dius sobre el clima, la gastronomia, els costums...
Allà la gent és molt oberta i molt alegre. Hi ha molta
cultura de carrer per això en qualsevol moment es poden reunir i muntar una festa amb el poc que tenen.
Els hi encanta ballar, la samba és el ball de Brasil però
a Fortaleza també hi ha un ball típic anomenat forró.
Pel que fa al clima, hi ha molta humitat, la temperatura
mitjana durant tot l’any és de 26oC aproximadament,
en canvi més al sud sí que varia la temperatura segons
l’estació de l’any. De fet existeixen tres microclimes:
muntanya, desert i platja. També hi ha pluges tropicals
molt intenses.
En quant a la gastronomia mengen molta fruita tropical i fan moltes barreges de carns i verdures. Són molt
habituals al carrer quioscos on venen pinxos de carn
amb tapioca. També mengen molt blat de moro, arròs
i el dijous és típic esmorzar crancs, que ells diuen carangejos. També són molt llaminers i preparen moltes
postres.
Què recomanaries visitar a algú que no hagi estat
mai?
De l’estat de Cearà, a part de les platges que t’he comentat abans, jo recomanaria visitar Fortaleza, Natal,
el parc natural de Juzaeiro do Norte i Guaramiranga,
una zona preciosa plena de penya-segats. I si a algú li
agrada fer ala delta i parapent no pot deixar d’anar a
Quixadá.
Tornaràs al Brasil?
Sí, m’encantaria tornar quan es celebri la copa del món
de futbol perquè he deixat allà bons amics.
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

Vas sentir en algun moment sensació de perill?
La sensació la tens sobretot al principi perquè tothom
t’adverteix dels perills amb els quals et pots trobar
però amb el temps aquesta sensació va disminuint.
Brasil és un país amb molta delinqüència però has
de ser una mica perspicaç i intentar moure’t per les
zones més segures, no mostrar mai objectes de valor
quan vas pel carrer, evitar entrar en les faveles, que
són els barris més perillosos, i no caminar sola durant
la nit. Això pel que fa a les ciutats ja que a les zones
rurals i als pobles petits no hi ha tanta delinqüència.
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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

SOREA Cia. d’aigües
Tel. 93 879 49 46
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

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

Hospital de Sant Celoni
Tel. 93 867 06 17

Taxi Miguel Casas Fuentes
Tel. 645 906 843

Hospital de Granollers
Tel. 93 842 50 00

Taxi Demetrio Almirón Pacheco
Tel. 639 136 161

Hospital de Granollers
URGÈNCIES
Tel. 93 842 50 31

Taxi Cristobal Giner
Tel. 636 976 976

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

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

Urgències mèdiques
Tel. 061
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