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ESPORTS

Acte de reconeixement
als millors esportistes
de Llinars 2018
El passat mes de setembre es va
celebrar al pavelló 1 d’octubre
una nova edició de l’acte de
reconeixement als millors
esportistes de Llinars.
La gala va ser conduïda per la Maria
Jover i va comptar amb la presència
de Martí Pujol, alcalde de Llinars;
Iban Sangrador, regidor de joventut i
esports; i presidents/es de diverses
entitats esportives del poble: Joan
Antoni Pérez, president del Club
d’Escacs; Jaume Majoral, president del
Club Bàsquet; Mari Ciudad, presidenta
del Club Patinatge; Anna Albi, president
del Club Centre d’esports i Ramon
Tudó, president del Club Futbol Sala.
Durant la gala es va poder gaudir de les
actuacions del Club de Patinatge artístic
i de l’Associació de Balls de Saló.
Els premiats d’aquest any van recollir
els guardons vestits amb l’equipació del
seu club o del seu esport.
Relació dels premiats/des:
Per equips, a nivell territorial, va
fer entrega dels guardons Jaume
Majoral, president del Club Bàsquet
Llinars. Els premiats/des han estat:
»» Les prebenjamines del Club Rítmica
CEL pel seu títol de campiones
comarcals.
»» El prebenjamí B del Club d’Esports
Llinars per la primera posició de la
Lliga prebenjamí Futbol 7, Grup 38.
»» El juvenil de Fulbol Sala Llinars pel
seu títol de campions de Lliga 20172018 en categoria juvenil.
»» Xavi Pérez, Noah Casanovas i Joel
Carbonell pel seu títol de campions
de Catalunya de Futbol Sala juvenil.
Per equips, a nivell de Catalunya,
va fer entrega dels guardons Anna
Albi, presidenta del Centre d’Esports
Llinars. Els premiats/des han estat:

»» La selecció Sub12 del Club d’Escacs
Llinars pel seu títol de subcampions
de la Final A 8 de la Lliga Catalana
Sub12.
»» Aramí Lobo del Club d’Escacs
Llinars pel seu títol de Bicampiona
d’Espanya individuals en la categoria
sub12 en ritme clàssic i ràpid.
Joan Antoni Pérez, president del Club
d’Escacs Llinars, va fer entrega dels
guardons a esportistes reconeguts/
des pel seu valor esportiu. Els
premiats/des han estat:
»» El premini femení del Club Bàsquet
Llinars, valorat per la seva lluita i pel
seu esforç dintre d’una competició
on la majoria de rivals tenien un
potencial superior.

»» Laura Casadó, del Club Patinatge
Artístic Llinars, 1a classificada
categoria “B” de l’Intercomarcal,
i semifinalista del Territorial de
Barcelona.
»» Ènia Valls, del Club Patinatge Artístic
Llinars, 1a classificada categoria “A”
de l’Intercomarcal, i semifinalista del
Territorial de Barcelona.
Mari Ciudad, presidenta del Club
Patinatge Artístic, va fer entrega dels
guardons individuals i per parelles a
nivell d’Espanya i a nivell mundial. Els
premiats/des han estat:
A nivell d’Espanya:
»» Mirna Rojas, jugadora de pàdel,
campiona d’Espanya 2018 en la
categoria Aleví.

»» Albert Valencia (aleví A), Èric
Foix (aleví C), Izan Fernández
(aleví C), Marc Olmo (benjamí A),
Pol Cantos (benjamí A), i Jordi
Fonseca (benjamí B) del Centre
d’Esports Llinars, pel seu progrés i
perseverància en el futbol.

»» Gerard Ayats, del Club d’Escacs
Llinars, campió d’Espanya en la
categoria Sub18.

»» Natàlia Sans, del Club Bàsquet
Llinars, per la seva constància i
esperit de superació en els moments
més difícils que ha patit com a
esportista degut a una lesió.

»» Karim El Aziz, del Internacional Gym
Canovellas, campió de Catalunya
i subcampió de Muay Thai, en la
classe A de 57 kg.

»» Eva Moral, del Futbol Sala Llinars,
com a jugadora activa de la Selecció
Catalana absoluta, i participant a
campionats de diferents països
europeus.
Ramon Tudó, vicepresident del Futbol
Sala Llinars, va fer entrega dels
guardons individuals i per parelles a
nivell territorial. Els premiats/des han
estat:
»» Aina Selinbegovic, del Club Patinatge
Artístic Llinars, 1a classificada
categoria “D” de l’Intercomarcal,
i semifinalista del Territorial de
Barcelona.

»» Milena Rojas, jugadora de pàdel,
sots-campiona d’Espanya 2018 en la
categoria Cadet.

»» Fèlix Patrón i Lali Rodríguez de
l’Associació de Balls de Saló de
Llinars “Cuban Rock”, primera posició
en el campionat de Catalunya de
clubs, segona posició en el campionat
de Catalunya de balls standard,
tercera posició en el campionat
d’Espanya de balls llatins i en el
campionat de Catalunya de balls
llatins, 4a posició en el campionat
d’Espanya de balls standard.
A nivell mundial:
»» Josep Sabé, 3r classificat al
campionat d’Espanya de Trial en
categoria infantil i 5è classificat al
mundial “Uci Trials World Youth
Games” a Itàlia.
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JOVENTUT

S’estrena un altre curs a
l’espai jove La Masoveria
La Masoveria va tornar a obrir
portes un curs més el passat 18
de setembre. Per celebrar-ho va
oferir una festa d’obertura la tarda
del 5 d’octubre amb un monòleg de
l’instagramer sir.Joan, una batalla
de rap entre joves del municipi i un
concert final amb el grup de rap
Statu Quoniam. Va ser tot un èxit
d’assistència que va posar de relleu
com l’equipament és un espai de
referència pel jovent del poble.
Si voleu estar al corrent de la
quotidianitat de l’espai jove de Llinars,
heu de saber que:
»» Aquest curs l’horari s’ha modificat
una mica: de dimarts a divendres de
16.30h a 20.30h

»» Es poden reservar espais per
estudiar i fer treballs contactant
prèviament amb el centre.
»» És un espai obert a propostes i
dubtes del jovent del poble.
»» És un espai a disposició del jovent
per informar-se sobre temes laborals,
formatius, de mobilitat, etc.

La Masoveria disposa de diversos
canals de comunicació per estar al
corrent de tot:
Facebook: La Masoveria Llinars del Vallès
Instagram: @lamasoveria
Whatsapp: 659 300 963
E-mail: lamasoveria@llinarsdelvalles.cat

»» Els tallers que s’estan duent a terme
regularment són els de Il·lustració i
manga, i el de guitarra.

Parc
de Nadal
2018!

Enguany el Parc de Nadal Solidari
es celebrarà els dies 27, 28 i 29 de
desembre de 16 a 20 h, un projecte
que s’ha consolidat a Llinars, i que fins
i tot és un reclam de veïns i veïnes de
municipis propers que s’apropen any
rere any.
Com sempre ha estat tradició, es
tracta d’un projecte solidari en què
l’accés és gratuït però es demana als
assistents que col•laborin portant una
joguina de segona mà o un aliment de
llarga durada. Tot el que es reculli es
donarà posteriorment a organitzacions
que procurin fer-ho arribar a qui més
ho necessiti, com ho fan Càritas i

4

TARDOR 2018 LLINARS DEL VALLÈS

l’ONG Joguines Sense Fronteres.
Però per al correcte funcionament del
Parc, ens calen moltes mans a més
de la del monitoratge que veureu en
les diferents activitats. Per aquest
motiu busquem joves entre 12 i 30
anys que vulguin ajudar, recollint
aliments i joguines.
Si esteu interessats o interessades
podeu enviar un e-mail a:
lamasoveria@llinarsdelvalles.cat
O contactar trucant o via whatsapp al
número 659 300 963.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

La Carpa es converteix per segon any
consecutiu en l’escenari de la XXII
Fira dels Torrons i el II Tast a la Carpa

Com cada any, el primer cap de
setmana de desembre Llinars va
celebrar la Fira dels Torrons, aquest
any la XXII edició. I per segon any
consecutiu es va celebrar a la Carpa
del carrer Frederic Marés, on també va
tenir lloc el II Tast a la Carpa, que des
de l’any passat es va integrar a la Fira

aportant propostes dolces i salades, a
través de la incorporació d’establiments
que oferien als visitants plats pensats
per al Nadal així com sessions de show
cooking, maridatges, etc, combinat amb
els espectacles i activitats diverses per
a totes les edats. La celebració dintre
de la Carpa ja la passada edició, va ser
tot un encert donat el fred que gairebé
cada any fa en aquestes dates.
Per acabar de completar la proposta, i
girant sempre entorn la gastronomia,
es va realitzar el 2n Concurs de cuina

de la Fira dels Torrons, coordinat pel
Gremi d’Hostaleria del Vallès Oriental,
en el que van participar alumnes
de cursos PFI de Cuina i Serveis
a la Restauració de la comarca, de
Granollers i de Lliça d’Amunt, quedant
guanyadors els/les alumnes de Lliçà.
En aquesta edició la premissa ha
estat “La cuina amb productes de
temporada i de proximitat: primers
plats”. A més, seguint la tònica de la
Fira, van ser plats pensants per a les
festes de Nadal.

SERVEIS CENTRALS

Procés de Pressupostos Participatius 2019
L’Ajuntament va dissenyar un procés participatiu
perquè els ciutadans i les ciutadanes de Llinars del
Vallès poguessin prioritzar entre un seguit d’actuacions,
segons les seves preferències, per ser executades pel
consistori per un import de 100.000 € del pressupost
municipal d’inversions 2019.
Podien votar del 24 d’octubre al 6 de novembre, a l’espai de
participació de l’Ajuntament, totes les persones majors de
16 anys que estiguessin empadronades a Llinars a data 30
de setembre de 2018, prioritzant les actuacions proposades
pel Consistori.
Les propostes presentades varen ser les següents:
- Arranjament de la plaça de Ventura Gassol.
- Arranjament de voreres.
- Arranjament de la plaça de Sant Jordi.
- Adequació del passeig Mogent.
L’Ajuntament prioritzarà aquestes actuacions seguint la
decisió popular.

Cens: 8362 votants autoritzats
Votants registrats: 208
Participació: 2,5%
Resultats de la votació:
»» Arranjaments de voreres 39,19 %
»» Adequació passeig Mogent 25,62 %
»» Arranjament plaça Sant Jordi 18,25 %
»» Arranjament plaça Ventura Gassol 16,94 %

25,62 %

18,25 %

Adequació
Arranjament
Passeig Mogent Plaça Sant Jordi

39,19 %

Arranjament
voreres

16,94 %

Arranjament
Plaça Ventura
Gassol
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PUNT DONA

Fem-nos respectar!

Caminades entorn al Dia Internacional
Contra la Violència vers les dones
El 25 de novembre se celebra el Dia Internacional contra
la Violència vers les Dones, per manifestar socialment
el rebuig vers les violències masclistes. En l’àmbit
institucional, representa un espai per reconèixer el
compromís de les administracions públiques de treballar
per eradicar-la i d’incloure’n la lluita com una prioritat en
les agendes polítiques.
Enguany es posa l’accent en visibilitzar les llums i ombres
existents en el marc d’actuació, així com els reptes de futur
pendents si es vol assolir serveis i espais de qualitat, sense
fissures, en els que hi tinguin cabuda totes les violències
masclistes sense qüestionaments.
A Llinars es va celebrar un acte institucional juntament amb
Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor, i aquest any també
Vilalba Sasserra, amb la col·laboració de la Diputació de
Barcelona i l’Associació Dones de Llinars.
Sota el lema “Fem-nos respectar”, aquest any l’acte
consistia en dues caminades populars a escollir, una que

sortia de Vilalba Sasserra fins a Llinars, i l’altra que s’iniciava
a Sant Pere, passava per Sant Antoni i també finalitzava a
Llinars. Un cop a Llinars, a la plaça dels Països Catalans van
tenir lloc diverses activitats de sensibilització, entre elles, la
lectura del manifest unitari a càrrec de l’Associació Dones de
Llinars i l’engalanament dels arbres amb mitja i ganxet que
unes 12 dones del poble van estar teixint els mesos d’octubre
i novembre per donar visibilitat al rebuig a les violències.
Multituds d’actes reivindicatius a nivell nacional es van
esdevenir durant el diumenge 25 de novembre, donades
les dades preocupants sobre una problemàtica social que
es perpetua en la nostra societat, cada vegada més entre
menors. Les activitats de sensibilització són fonamentals
per fer front a aquesta plaga, per avançar com a societat
i excloure de les nostres relacions la violència de gènere.
Un dels espais més igualitaris per desenvolupar aquesta
sensibilització és l’aula, per aquest motiu des de les escoles
és importantíssim treballar les desigualtats de gènere entre
adolescents. L’educació és sens dubte la columna fonamental
del canvi.

10è aniversari
del Punt Dona
Can Lletres va acollir el passat mes d’octubre l’acte de
celebració dels 10 anys del Punt Dona, un espai sorgit al
2008 per donar visibilitat a les dones de Llinars, Vilalba
Sasserra, Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor, impulsant
polítiques d’igualtat entre dones i homes com a tasca
fonamental de progrés i l’expansió de la igualtat de gènere.
Al llarg d’aquests 10 anys, el Punt Dona ha treballat de
manera transversal amb altres serveis i programes per tal
d’introduir la perspectiva de gènere en totes les actuacions
dutes per l’Ajuntament, els centres educatius i les entitats
del poble, especialment amb l’Associació Dones de
Llinars, que ha estat un entitat cabdal per treballar i lluitar
conjuntament per la igualtat de gènere i fer front a les
situacions de violència de gènere i les situacions conflictives
que pateixen moltes dones.
El Punt Dona ha suposat un gran pas en la lluita
per la igualtat entre homes i dones, sent un espai de
6
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referència que ha donat veu i empoderament a moltes
dones potenciant els seus processos d’autonomia i donant
resposta a les seves necessitats.
El Punt Dona també ha estat i continuarà sent un lloc
de trobada per compartir experiències, moments, per
participar, per canalitzar juntes iniciatives i per anar creant
una xarxa que faci visible el paper tan important que les
dones estan portant a terme en la societat.
Les activitats que el Punt Dona ha dut a terme durant
aquest anys són molt nombroses, entre elles podem
destacar els actes celebrats en commemoració del
Dia Internacional de la Dona, el 8 de març, i el Dia
Internacional contra la Violència vers les Dones, el 25 de
novembre, els actes d’homenatge a aquelles dones del
poble implicades en projectes locals i socials, cursos,
tallers, sortides culturals, espais d’exposicions, etc.

ENSENYAMENT

Projecte educatiu de
l’escola bressol Petits Estels
Juguem per aprendre,
aprenem jugant!
Petits Estels és una escola lliure
on s’acompanya a l’infant a que
es desenvolupi i maduri al seu
ritme, descobrint les seves pròpies
possibilitats, ajudant-lo a descobrir les
seves capacitats i recursos interns,
d’autonomia, d’experimentació i
exploració de l’entorn.
El gran protagonista del projecte
educatiu de l’escola és l’infant. L’equip
educatiu de l’escola crea un procés
d’acompanyament de l’aprenentatge
personal dels infants a través de
l’estima, la seguretat i la tranquil·litat.
Establir bons vincles afectius amb els
infants és la base per promoure el
seu creixement personal, guiant-los
a aprendre, a conèixer, a fer, a ser
i a conviure oferint-los seguretat i
confiança.
Les activitats de la vida quotidiana i
els moments de cura personal són

l’eix central de l’ambient educatiu
de l’escola. Aquest moments de la
vida quotidiana són essencials per
al desenvolupament autònom dels
infants. Ells són els protagonistes
de la seva pròpia acció i, per
tant, són ells els que marquen el
ritme del seu procés vital. Des de
l’escola procuren sempre crear una
atmosfera tranquil·la i agradable, on
les educadores ofereixen un espai
acollidor i de relacions afectives i
estables.

creativitat ja que són elements bàsics
per generar un clima emocional positiu
que predisposa als infants a actuar
amb totes les seves capacitats.

El joc és la proposta principal de
l’escola. Amb aquest joc es fomenta
l’experimentació, la imaginació, la
creativitat, el moviment, la música,
i el llenguatge matemàtic, posant a
l’abast dels nens/es diferents materials
inespecífics (farina, troncs de fusta,
pinyes, fulles, taps de suro, etc.)

Un dels privilegis d’aquesta escola és
la gran zona d’espai exterior del que
disposa, el jardí amb el seu hortet, un
marc educatiu en que els nens i nenes
juguen envoltats de natura. El jardí
forma part de l’escola sent un espai
educatiu més, on els infants poden
interactuar amb l’entorn més immediat,
potenciant la descoberta. És un espai
on apilar, construir, imaginar, fer
seriacions, crear, etc. Gaudir i aprofitar
aquest espai és un dels objectius
principals del projecte educatiu. El jardí
ofereix als infants moments agradables
de joc, de relacions, de compartir,
d’apropar-se a la natura i al seu món
de sensacions.

Un aspecte important a destacar és
que a l’hora de preparar les propostes
educatives l’equip de mestres té molt
en compte l’estètica, la màgia i la

Com va dir Emmi Pikler “Tot el que
fem per un infant i que podria fer per
ell mateix, no tan sols no l’ajuda sinó
que evita el seu aprenentatge”.
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ENSENYAMENT

El Cor Safari actua a Llinars
de la mà de Nzuri Daima

El passat 27 d’octubre el Cor Safari d’Uganda va fer una
actuació a la Sala Polivalent del nou edifici de l’Escola de
Música. Aquesta ha estat la segona vegada que el cor Safari
actua a Llinars, la primera va ser al 2016 al Teatre Auditori, en
el II Festival Internacional de Cors Joves de Granollers.
El cor es va formar a l’escola/orfenat d’Entebbe (Uganda),
que acull 270 nens i nenes, la majoria orfes o bé provinents
de situacions d’extrema pobresa, abusos o marginació.
Cada dia assagen amb Mama Deborah, directora de l’escola
juntament amb el seu marit Richard, que des de joves acollien
a casa seva nens i nenes necessitats, abandonats, orfes...
i van veure la necessitat de crear un espai on acollir-los,
educar-los i cobrir-ne les necessitats bàsiques d’alimentació,
allotjament i escalfor emocional. Mama Deborah està
convençuda que la música sana l’ànima, i que les ferides
emocionals de l’abandonament, els abusos, l’explotació o la
violència són menors si es deixa cantar al cor.
L’ONG Nzuri Daima ha estat la fundació encarregada
d’organitzar les actuacions del Cor Safari, una forma
d’acostar realitats molt diferents i donar a conèixer les
dificultats en què es troben aquests nenes i nenes.
Nzuri Daima és una fundació sena ànim de lucre que treballa
per intentar millorar les condicions de vida de les persones
portant a terme projectes d’agermanament, microcrèdits i
projectes tripartits de cooperació internacional pricipalment a
l’Àfrica oriental (Uganda i Tanzània).
Entre molts dels projectes que porta a terme l’ONG, n’hi ha
un per ajudar a que les nenes puguin anar a l’escola en bici.
Una cosa tan natural per nosaltres com fer ús de la bici, està
prohibit per a les nenes a molts països de l’Àfrica, i Uganda
és un d’aquests països. Sota el lema Pink Revolution, la
8
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fundació Nzuri Daima està lluitant per trencar mites erronis
en temes com aquest.
Nzuri Daima disposa d’una pàgina web per conèixer més a
fons els projectes que està portant a terme: nzuri-daima.org

SERVEIS SOCIALS
Els maltractaments
a la gent gran, una
problemàtica molt
present a la nostra
societat
Davant la sensibilitat dels
ajuntaments del Baix Montseny
envers la problemàtica dels
maltractaments a la gent gran,
es va crear una comissió entre el Consell
Comarcal del Vallès Oriental i la Diputació
de Barcelona per fer front a aquest
tema a través de diferents actuacions,
com l’elaboració d’una guia de detecció
de possibles casos i una campanya
de sensibilització al voltant d’aquesta
greu problemàtica que pateixen moltes
persones grans.
Des del passat mes d’abril, Llinars està
realitzant un seguit d’accions emmarcades
en la campanya “Tracta’m bé” per tal
de promoure la sensibilització vers el bon
tracte cap a les persones grans.
A partir de la comissió creada, es va arribar
a conèixer la feina que ja s’havia fet en
altres consells comarcals i ajuntaments
sobre els maltractaments a la gent gran.
Així, el Consell Comarcal del Solsonès
havia dut a terme una campanya de
sensibilització amb l’elaboració d’un llibre
de petits relats que il·lustren els diferents
tipus de maltractaments que pot patir
una persona gran. “Relats amb tracte”
és un llibre diferent, que ens fan pensar
i reflexionar sobre un problema existent
molt greu que malauradament queda molt
amagat en la societat en la que vivim.
Gràcies a les gestions que el Consell
Comarcal del Vallès Oriental ha portat a
terme per a la difusió del llibre, des de
l’Agenda de Serveis us oferirem un relat
en cada una de les edicions de la seva
publicació.
En anteriors edicions de l’Agenda de
Serveis us vam oferir els següents relats:
Diagnòstic, escrit per la Maribel Bella
Orrit – Agenda de Serveis 18
Dissabte, escrit per la Tània Pujol Esteve
– Agenda de Serveis 19
El que és teu és meu, escrit per la Sònia
Pallarès Gilabert – Agenda de Serveis 20
Hotelet amb encant, escrit per la Maribel
Bella Orrit – Agenda de Serveis 21
Diana és nom de princesa, escrit per la
Maribel Bella Orrit – Agenda de Serveis 22
No pateixis que ja sóc aquí, escrit per la
Maribel Bella Orrit – Agenda de Serveis 23

El cor i la sang
Ajaguda i immòbil. Diagnòstic: fractura de fèmur. Trista,abatuda i plorosa. Diagnòstic:
depressió. El que em passa, en realitat, té un altre nom, es diu solitud. Sí, la solitud fa
plorar però també pot provocar fractures de fèmur. Ahir al matí vaig caure a casa, em
va caure el bastó a terra i com que no tenia ningú a prop que me’l plegués ho vaig voler
fer jo. En ajupir-me vaig caure. Resultat: fractura múltiple de fèmur. Causa: la solitud.
La Júlia, la veïna del costat, em va sentir cridar. Va entrar a casa amb el joc de claus
que té i va avisar l’ambulància. Sinó, potser encara seria allà, estesa a terra. Em va
acompanyar a l’hospital. Em va esperar que sortís de la sala d’operacions per parlar
amb els metges. Ara és a la feina, ha passat la nit aquí i m’ha dit que quan hagi
recollit els nens de l’escola tornarà a venir.
Aquest matí no he tingut cap visita, però he estat amb la ment ocupada amb el senyor
del llit del costat. Ha arribat a primera hora. Ha vingut d’una residència. He sentit
una conversa de les infermeres. S’ha de sotmetre a una operació molt complicada i
necessitarien el consentiment de la família. Però es veu que no té a ningú i no saben
a qui avisar.
L’he estat observant una bona estona. Feia cara d’estar abatut, se’l veia neguitós
i patint. No parava de recargolar les cames, una cama se li ha quedat enganxada
amb la barana del llit. No la podia treure. Ha començat a gemegar. He tocat el timbre
perquè vinguessin a ajudar-lo. Ha vingut una infermera molt dolça. Li ha desenganxat
la cama i després l’ha agafat de la mà uns segons. Automàticament ha deixat d’estar
neguitós, s’ha calmat i s’ha adormit. Aquesta escena m’ha recordat que a mi sempre
m’han agradat els hospitals. Aquí dins ningú s’ha d’esforçar per aparentar res, aquí
som el que som i res més. Sense ornaments ni floritures.
Jo sóc vídua. El meu marit va morir amb trenta-tres anys. No havíem tingut fills. Els
familiars més propers que tinc són uns nebots que no sé ni quina cara fan i una
germana més petita amb qui fa cinc anys que no tinc cap relació.
Jo, igual que el senyor del llit del costat formem part d’aquest grup de persones que
hem hagut d’anar esgarrapant tendresa dels racons més inesperats; de vegades dels
veïns hospitalaris, de la botiguera atenta, dels amics que hem anat fent, dels néts
del amics, dels nens que han jugat als nostres carrers… He de reconèixer, però, que
no ha estat fàcil arribar fins aquí. Endarrere queden les tardes de plors i nostàlgia
enyorant els fills que no he tingut i posant nom als néts que tampoc he tingut.
No puc evitar pensar en el dia de demà. Què passarà quan no tingui salut?, quan no
pugui decidir per mi mateixa?, qui hi haurà a la vora del llit?, qui m’agafarà la mà? qui
em traurà la cama enganxada a la barana freda d’un llit d’hospital?, a qui trucaran per
decidir si m’han d’operar o no?
Toco el timbre. Li demano paper i llapis a l’infermer. Començo a escriure.
“Els llibres, els notaris i la sang diuen que la meva germana petita és el familiar més
directe que tinc i per tant qui hauria de decidir per mi el dia que jo no pugui. Vull
deixar per escrit que no vull que sigui així. Sempre hem tingut una relació intermitent;
quan semblava que les coses anaven bé passava alguna cosa, normalment
insignificant, que ho trencava tot i havíem de tornar a començar. L’última parada de la
nostra relació ja fa cinc anys que dura.
Vull que sigui la Júlia, la meva veïna, qui tingui cura de mi i que pugui decidir quan jo
no tingui les facultats per fer-ho. Si per algun motiu la Júlia no pot, vull que sigui el
Xavier, el seu marit, qui ho faci. Fa vuit anys que viuen a la casa del costat i fa vuit
anys que sec amb ells a taula el dia de Nadal. Mai m’he sentit com una forastera. Des
del dia que van arribar vaig deixar endarrere les tardes de plors i nostàlgia. És com si
la Júlia i el Xavier fossin els fills que no he tingut i els seus tres nens fossin els néts
que no he tingut.”
Quan surti de l’hospital el primer que faré serà anar a veure el notari. La sang és la
sang però el cor és el cor. Sé que si no escric aquestes paraules la sang li guanyarà
la partida al cor i no ho vull.

De la nostra sang, escrit per la Lurdes
Ribera i Balagué – Agenda de Serveis 24
Carícies, escrit per la Sònia Pallarès
Gilabert – Agenda de Serveis 25

Aquesta vegada us presentem un relat
escrit per la Maribel Bella Orrit, titulat:
El cor i la sang.
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Castell Nou
Adquisició del Castell Nou
de Llinars del Vallès
La compra del Castell Nou ha estat un objectiu de
l’Ajuntament de Llinars des de fa molts anys.
Després de llargues negociacions, en data 18 de setembre
de 2018 l’Ajuntament de Llinars del Vallès va incoar
expedient administratiu per a l’adquisició del Castell Nou,
un edifici declarat Bé d’Interès Cultural d’Interès Nacional,
per Decret del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya núm. 182/1983, de 28 d’abril, que a més del
seu valor històric i arquitectònic, aporta un conjunt de
singularitats que el fan únic en el municipi.
Atesa la magnitud de l’operació així com la singularitat del
bé, tot i estar delegada en la Junta de Govern Local, es va
considerar oportú avocar la competència i determinar com
a òrgan de contractació el Ple, de conformitat amb l’article
8 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.
Així, mitjançant acord plenari de data 24 de setembre
de 2018 s’aprova l’expedient de contractació patrimonial
per la seva adquisició directa, convocant la licitació
i l’aprovació del plec de clàusules administratives
particulars que havien de regir aquesta adquisició.
El Ple de l’Ajuntament del dia 12 de novembre de 2018 va
acordar l’adquisició del Castell Nou de Llinars i, d’acord
amb les clàusules administratives particulars, l’adquisició
s’ha fet per un import de 4 milions d’euros, realitzant el
pagament en quatre exercicis pressupostaris (2018-2021).
Des del dia 15 de novembre, data de la signatura de
l’escriptura de compra-venda, el Castell Nou de Llinars del
Vallès ha tornat a formar part del Patrimoni del municipi.

L’edifici més emblemàtic de la vila
En el mateix nucli urbà de Llinars trobem el Castell Nou,
un dels millors palaus renaixentistes conservats del
país, declarat com a bé cultural d’interès nacional pel
Departament de Cultura de la Generalitat l’any 1983. Fou
construït per encàrrec del Baró de Llinars Riambau de
10 TARDOR 2018 LLINARS DEL VALLÈS

Corbera entre el 1548 i el 1558, després de l’ensorrament
del Castell Vell pel terratrèmol de 1448. Els senyors de la
Baronia van demanar als llinassencs que els ajudessin a
construir un Castell Nou, a canvi de disculpar-los de pagar
durant dues generacions el tribut anomenat d’obres del
castell. La pagesia hi va aportar mil lliures.
El Castell Nou és una casa forta de planta quadrada, d’uns
27 metres de costat. A cada angle hi havia un petit baluard
i un torricó de planta triangular, dels quals només queden
els dos de la part nord. Durant les guerres civils del segle
XVIII els van desmuntar per evitar l’aspecte militar del
castell.
Tot l’edifici és de paredat, amb els angles i les finestres
de pedra granítica de la comarca, tallada amb molta cura i
que es manté sense el més lleuger desgast.
El palau és de dues plantes. La porta principal té amples
dovelles i un escut amb cinc corbs entre dos lleons,
emblema de la Dinastia dels Corbera, amb la data del
1558.
Pel que fa a la decoració pintada, pot considerar-se un
dels pocs exemples conservats de pintures de caràcter
profà i al·legòric d’aquella època.

Futurs usos del castell
Durant aquesta legislatura s’ha procedit a la compra
del castell de Llinars, d’aquesta forma, l’Ajuntament ha

adquirit després de 460 anys el Castell Nou per al poble
de Llinars, que va ser construït i pagat pels llinassencs per
als Senyors de la Baronia.
En la propera legislatura serà quan l’Ajuntament pagarà
el cost de la compra. Serà també durant la propera
legislatura quan es determinaran els usos i es redactarà el
projecte de reforma d’aquest equipament tan emblemàtic.
Els usos d’aquest castell no poden ser uns altres que no
siguin els que en garanteixin l’ús de tota la ciutadania amb
la màxima facilitat d’accés, és a dir, aquells que permetin
que els ciutadans el puguin gaudir en plenitud.
D’altra banda segur que caldrà buscar complicitats amb
altres Administracions per realitzar-hi tot tipus d’activitats
sense perdre de vista el seu destí a un ús d’oci per als
ciutadans, on gent gran, mainada i jovent, hi tinguin un
accés fàcil i pugui desenvolupar-hi les seves activitats.

Signatura de l’escriptura
de compra-venda
En data 15 de novembre de 2018 es va procedir a la
signatura de l’escriptura per part de l’Ajuntament del
Castell Nou de Llinars del Vallès.
L’Alcalde i altres representants de l’Ajuntament, juntament
amb els propietaris famílies Bosch i Ponsà, varen signar
aquesta compra-venda històrica en la Notaria de la Sra.
Lluïsa Abella.
Varen ser uns moments molt emotius... Les famílies,
perquè després de 150 anys deixaven el que havia estat
casa seva i l’Ajuntament de Llinars, perquè el poble
passava a ser-ne el nou propietari.

Això voldrà dir que els veïns i veïnes podran gaudir d’aquest
edifici tan singular que forma part de la nostra història.
L’Ajuntament de Llinars del Vallès vol agrair molt
especialment la bona voluntat i predisposició que han
mostrat els antics propietaris en tota la negociació.
En aquest sentit vol ressaltar que aquests han ofert
cedir al poble de Llinars del Vallès varis documents que
testimonien la data i condicions de l’inici de construcció
del Castell Nou.
Les famílies disposen d’un any per poder abandonar la
finca, no obstant això, l’Ajuntament ja ha pres possessió
dels jardins, pati i sala noble.
Properament s’iniciaran treballs de neteja, jardineria i
adequació d’aquests espais per poder organitzar visites
guiades per la ciutadania.
De ben segur que la data del 15 de novembre de 2018
passarà a la història del poble de Llinars del Vallès.

OBRES I URBANISME

Nova rotonda a
l’encreuament de les
avingudes Mas Bagà,
Pau Casals i Vilamajor
Aquest encreuament, fins ara regulat per semàfors,
provocava un alentiment de la circulació.
La construcció de la nova rotonda fa possible l’eliminació
dels semàfors i per tant, la disminució dels col·lapses
circulatoris que s’hi produïen.
També es construiran passos de vianants elevats per la
seguretat de veïns i veïnes. S’enjardinarà tot aquest espai
i també es construirà una rampa d’accés a la plaça de la
Serradora i al Castell Nou.
TARDOR 2018 LLINARS DEL VALLÈS
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Reforma del Cementiri Municipal
Aquest any s’ha procedit
a una reforma profunda
del Cementiri Municipal
per tal de millorar la
qualitat de la instal·lació.
En aquest sentit, s’han construït
voreres interiors noves a tot el
perímetre dels nínxols, garantint, en
cas de pluges, que no s’acumuli aigua
davant dels espais, i s’ha dignificat
l’espai d’una forma acord amb el seu
ús. Aquestes voreres permeten que
els propis usuaris puguin utilitzar les
noves escales amb rodes que tenen a
la seva disposició.
També s’ha renovat l’enjardinament,
dotant l’espai de simetria dins
d’una lògica per millorar la visió de
conjunt.
La resta d’espais s’ha dotat de
pedreta que permet un ràpid
drenatge. Per tal de millorar
l’evacuació de les aigües de pluja,
també s’ha substituït les canals de
recollida dels sostres amb canonades
de zenc envellit, material natural de
gran qualitat de conservació que
aconsegueix un mimetisme amb
l’entorn.
Addicionalment s’ha construït una
nova oficina per al personal i un espai
d’exposició en el que s’ha ubicat
l’antiga carrossa funerària un cop
restaurada, que es pot veure des de
l’interior del recinte a través d’una gran
vidriera.
També s’ha renovat l’enllumenat dels
diferents espais i s’han ubicat tres
noves fonts de marbre que permeten
que els usuaris puguin agafar aigua.
Aprofitant la reurbanització de l’espai
s’ha substituït els dos contenidors
grans de residus per contenidors
d’orgànica de mida més petita i en
major quantitat, que s’han distribuït
per l’espai per a major comoditat
dels usuaris.
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Arranjament de la plaça
de la Vila i dels carrers
Tomàs Rossell i Güell
Les obres d’arranjament de la plaça de la Vila i de
la rambla que connecta el carrer Tomàs Rossell i el
carrer Güell consisteixen en l’eliminació d’una filera
d’arbres, l’enjardinament de parterres, la modificació dels
fanals i la col·locació de bancs i baranes. Les obres estan
pràcticament acabades a l’espera de la pavimentació del
carrer Güell.

Ús de la biomassa
en els equipaments
municipals
La biomassa és una font d’energia
renovable i neta que contribueix
a la reducció de les emissions de
CO2. Procedeix d’una gestió forestal
sostenible, fet que contribueix a
reduir el risc d’incendi i conservar
la biodiversitat dels boscos. La
biomassa extreta dels nostres
boscos, en forma de fusta, es
pot fer servir per produir calor i
escalfar aigua dels sistemes de
calefacció i l’aigua calenta.
Llinars disposa de dues instal·lacions
de biomassa, la primera d’elles
funciona a l’Esportiu des de l’any
2009, i la segona, ubicada a l’Àrea
Central des d’aquest any 2018, dona
servei de calefacció i aigua calenta als
pavellons, camp de futbol, Biblioteca
i antic CAP. Aquesta instal·lació
es troba activa des del dia 23 de
febrer de forma ininterrompuda, i
durant aquest període de temps ha
demostrat la seva efectivitat. Els
beneficis d’aquesta instal·lació no
són només una millora ambiental,
sinó un estalvi econòmic per ser un
recurs molt més econòmic que les
energies tradicionals, així com un
desenvolupament social dels boscos ja
que valoritza les explotacions forestals

de la zona, en donar sortida a una
producció primària d’arbres del bosc.
La seva instal·lació va ser
subvencionada per la Diputació de
Barcelona, dins del seu programa
de millora de gestió forestal i
minimització de l’impacte ambiental
dels municipis, amb l’objectiu d’assolir
l’emissió 0.

s’ha aconseguit minvar l’empremta
ambiental dels nostres equipaments
i millorar la seguretat sanitària de les
instal·lacions.

Donades les avantatges de la
biomassa, durant el 2018 i 2019 es
portarà a terme un nou projecte
igualment subvencionat per la
Diputació de Barcelona, consistent
en la instal·lació de les calderes de
biomassa a la nova Escola de Música
i a l’Escola Salvador Sanromà, que
permetrà que ambdós edificis es
climatitzin amb energia neta.
Aprofitant aquest canvi en el model
energètic als equipaments municipals,
s’ha aprofitat per modificar les
dutxes dels equipaments mitjançant
un modern sistema que escalfa
l’aigua de forma immediata tal
com ve de la xarxa, evitant que
s’acumuli en un dipòsit, i per tant,
evitant que pugui estar afectada
per legionel·losi. D’aquesta manera
TARDOR 2018 LLINARS DEL VALLÈS
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L’edifici de l’Escola Municipal de
Música ja és una realitat a Llinars

Aquest curs escolar
2018-19, Llinars estrena
el nou edifici de l’Escola
Municipal de Música
(EMM), ubicada al carrer
Còrsega, i molt a prop
del Teatre Auditori.

En la jornada de portes obertes,
durant la passada Festa Major,
tothom que hi va assistir va
quedar impressionat de les seves
instal·lacions, que destaquen per la
seva lluminositat, la seva amplitud i el
seu entorn.

disposa d’onze aules i una gran
sala polivalent per fer audicions,
espectacles i classes de grups de
gran format (orquestres i cors). Tres
aules més es troben al pis de dalt.
L’edifici també disposa d’un gran
espai exterior.

L’Edifici disposa de 1100 metres
quadrats destinats a l’Escola de
Música i a altres usos que puguin
sorgir en moments determinats.

Des del curs 2012-13, l’EMM de
Llinars està gestionada per la
Societat Coral Amics de la Unió, una
associació granollerina dedicada a la
promoció de la música i el cant coral.
Actualment l’escola gaudeix de 276
alumnes d’edats compreses entre 1
any i 70 anys.

Una gran recepció, alhora espai
social i d’exposició, i un despatx
es troben a l’entrada de l’edifici,
donant pas a un passadís que
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L’EMM amb l’experiència acumulada
en tots aquests anys de treball, a
través de l’ observació i investigació
en el camp de l’educació musical,
pretén fer un pas endavant en el sentit
de promoure la innovació educativa
incidint d’una forma més directa en el
què s’ensenya i com s’aprèn, intentant
prioritzar el gust per aprendre,
despertant el sentit crític, tant de
l’alumnat com del professorat.
El fet de definir-se com una Escola
Coral vol dir que la participació en
cors és prioritària per a tots els
alumnes de l’escola ja que l’objectiu
principal és la promoció de la música
coral de qualitat.
Dintre de l’oferta formativa es poden
trobar els següents aprenentatges:
»» Música per a Nadons (0-3 anys)
»» Minimúsics (4-6 anys)
»» Cicle Inicial (7-9 anys)
»» Cicle Elemental (10-12 anys)
»» Cicle Mitjà (13-15 anys)
»» Harmonia (a partir de 16 anys)
»» Classes individuals d’instrument (violí,
viola, violoncel, contrabaix, trompeta,
clarinet, saxòfon, flauta travessera,
guitarra, guitarra elèctrica, bateria,
baix elèctric, piano, cant.
»» Cor de Minimúsics
»» Cor d’Inicis
»» Cor Elemental
»» Cor Infantil
»» Cor Gospel
Les classes de música es
desenvolupen les tardes de dilluns a
divendres, des de les 15 a les 22h

Nova vorera
a Sant Josep
Per tal de facilitar l’accés a la urbanització
Sant Josep i millorar la connectivitat interna,
es procedirà a la creació d’una nova vorera que
permeti el trànsit de vianants, segur i accessible,
entre la plaça del Mogent i el carrer Tudó. A més es
procedirà a l’execució d’un pas de vianants, protegit
amb una esquena d’ase, que permeti el creuament
segur de vianants a l’alçada del carrer Tudó.
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APUNTS CULTURALS

Maria Aurèlia Capmany
Aquest 2018 a punt
de finalitzar ha estat
l’any commemoratiu
del centenari del
naixement d’unes
de les figures més
destacades de la
cultura catalana
del segle XX: Maria
Aurèlia Capmany

L’any dedicat a l’autora ha
presentat una quarantena d’actes
commemoratius de la seva obra.
“La paraula es troba al centre
de tota la seva activitat” ha
comentat Marta Nadal, comissària
de l’any dedicat a l’autora, que
també ha destacat no només la
seva aportació a la novel·la i la
narrativa, sinó també la vessant
com a assagista i activista, i
l’estreta vinculació que va tenir
amb el teatre.
Maria aurèlia Capmany (1918-1991)
va ser una dona multifacètica: va
exercir d’escriptora i dramaturga,
va fer de mestra, va fundar l’Escola
d’Art Dramàtic Adrià Gual, va dedicarse a la República, primer des de
l’oposició al franquisme i després,
ja en democràcia, fent de regidora a
l’Ajuntament de Barcelona o des de
la Diputació, i sempre va militar en
causes feministes. Capmany sempre
va reivindicar els drets de la dona
des de plataformes generalistes i no
exclusivament femenines.

Imatge: Wikimedia Commons

16 TARDOR 2018 LLINARS DEL VALLÈS

Des que va escriure la seva primera
novel•la, ‘Necessitem morir’ a
finals de la dècada dels 40, durant
els trajectes en tramvia que la
portaven de Barcelona a Badalona o
viceversa, l’escriptora va construir
una prolífica obra que supera els 50
títols i abasta pràcticament tots els
gèneres, des de la narrativa breu,
el teatre (una de les seves grans
passions), la narrativa infantil i
juvenil, l’assaig, llibres de memòria,
etc. I també va signar nombroses
traduccions d’autors com Simenon,
Duras, Balzac, Calvino, Pavese,
Pasolini i Proust. Amb obres com
‘Quim/Quima’, ‘Un lloc entre els
morts’ o ‘La dona a Catalunya’,
Capmany és reconeguda com una
de les figures més importants del
literatura catalana i de les millors
intel·lectuals del moment.

La seva obra està dotada d’una gran
modernitat i actualitat, gran part
del contingut de la seva obra es pot
considerar un reflex de l’època actual.
Entre les influències de l’autora
trobem a Sartre, Camus, Montalbán,
Proust, Joyce, Suras, i sobretot a
Woolf.
Capmany li dedica la novel·la “Quim/
Quima” a Virginia Woolf mitjançant
una emotiva carta a l’inici de la
novel·la. La mateixa autora afirma
que és un “calc” (que no plagi) de la
novel·la escrita per Woolf ‘Orlando’,
l’any 1928.
La novel·la escrita al 1966 comença
amb l’arribada a Barcelona de Quim/
Quima l’any 1000 per encetar els
seus estudis. A partir d’aleshores
viurà diferents períodes de la història
catalana, tot canviant de condició
sexual. El tractament del gènere i la
repassada a la història de Catalunya
dels últims deu segles confereixen
a la novel·la d’una modernitat
sorprenent. Capmany presenta un
personatge que, igual que l’’Orlando’,
de Virginia Woolf, va canviant de sexe
segons el moment. “Quan la societat
passa per un bon moment es fa home
i quan està en crisi es mostra com a
dona. Sens dubte, una novel·la irònica
i trepidant que ens permet fer una
reflexió irònica i punyent dels rols
sexuals tradicionals.

ET VE DE GUST?

Us oferim dues receptes boníssimes
que ens ha fet arribar la Vanesa Garcia.
Esperem que us agradin!

POLLASTRE
A LA CERVESA
Ingredients
• 1 pollastre gran
• 2 cerveses
• 2 cebes
• Oli d’oliva
• Pebre
• Sal
• Llorer
Preparació
Aquesta recepta és molt senzilla,
econòmica i boníssima!
Trossegem el pollastre i les cebes
en juliana. Escalfem en una cassola
un bon raig d’oli generós, sofregim
les cebes i enrossim el pollastre fins
que estigui dauradet. Afegim les dues
cerveses, la sal i el pebre al gust, i un
parell de fulles de llorer.
Deixem a foc suau fins que la
cervesa s’hagi consumit i quedi com
una salsa lleugera.
Ho podem acompanyar amb unes
patates al forn i és un plat fantàstic!
Aquesta recepta admet moltes
combinacions, també es pot fer amb
xampinyons, afegir més verdures, etc.

OUS A LA NEU
Ingredients
• 1 litre de llet
• 6 ous
• 6 cullerades soperes de sucre
• Galetes Maria
• Pols per fer natilles
• Canyella en pols
Preparació
Separem els rovells de l’ou de les clares i muntem les clares a punt de neu.
Posem en una cassola ¾ de litre de llet i el sucre a foc mig fins que bulli, i
reservem l’altre ¼ de litre de llet en un got.
Amb una cullera de sopa fem boles amb les clares muntades i les posem dintre
de la llet calenta, les anem girant i les traiem de la cassola per posar-les amb
molt de compte a una safata de forn a la qual haurem posat prèviament galetes
Maria a la base.
Afegim pols de natilles al got amb el ¼ de litre de llet i els rovells de l’ou, ho
barregem bé i ho tirem tot a la cassola de la llet calenta, fins que aconseguim
un textura una mica espessa. A continuació aboquem aquesta barreja a la
safata de les clares muntades amb molt de compte i afegim canyella en pols.
Deixem que es refredi i ja estarà llest per menjar!
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ON VIATJA LA GENT DE LLINARS?

Ruta pel Cantàbric

Al nord de la
Península Ibèrica, una
imponent serralada
de més de 400
quilòmetres s’aixeca
com una barrera
paral·lela a la costa
del mar que porta
el seu nom, el Mar
Cantàbric.
La serralada
Cantàbrica se’ns
presenta plena de
canons i boscos
continentals de faigs,
roures i castanyers.
La influència
càlida del mar, ha
determinat un
clima amb elevades
precipitacions
originant muntanyes
d’exuberant
vegetació.

La Vanesa Garcia i
el Jordi Álvarez van
decidir fer el seu viatge
de noces per la zona
del Cantàbric l’estiu de
2015, i han compartit
amb nosaltres la seva
experiència.
Com va sorgir la idea de fer
aquest viatge?
Era el nostre viatge de
noces i el que teníem clar
és que no volíem anar
a l’altra banda del món,
com fa la majoria de gent
quan es casa. I com que ja
havíem viatjat per gran part
de la Península en moto,
vam decidir fer el nord amb
el cotxe, sense horaris ni
reserves prèvies d’hotel, a
l’aventura!
Quin recorregut vau fer?
Burgos, Astorga, Santiago
de Compostela, Ferrol, platja
de Las Catedrales, Avilés,
Lastres, Potes, Llánaves de
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la Reina, San Vicente de la
Barquera, Laredo, Santoña,
Marrón y Ampuero. En
total 2.700 quilòmetres
de viatge! En alguns llocs
paràvem només a dinar i
fer un passeig, en altres
a dormir i a visitar-lo més
detingudament, depenent
de la curiositat que ens
despertés o perquè ens
semblava molt bonic...

Què és el que més us va
agradar?
Tot era preciós, cada lloc té
el seu encant. Però si hem
de dir algun lloc, Burgos
ens va agradar moltíssim!!
Aquest viatge el vam fer
a l’agost i recordem com
anècdota el fred que vam
passar a la nit, fred d’hivern
total. Ah! I el que més ens
va agradar és que d’aquest
viatge vam tornar amb la
gran sorpresa de saber que
esperàvem al nostre primer
fill.

Què és el que no us
va agradar tant com
pensàveu?
Del viatge en si no podem
dir res dolent, va anar tot
de meravella. El que no ens
va agradar va ser tornar
després d’aquells dies de
visites, menjar bé, relaxarnos i gaudir!
Ara que teniu fills, faríeu
el mateix recorregut amb
els nens?
Suposo que sí, però
hauria de ser un viatge
més organitzat i no anar a
l’aventura perquè amb ells
no pots arriscar-te a no
trobar allotjament, o passarte d’hores per menjar o
dormir.
Podeu explicar alguna
anècdota?
I tant! Vam coincidir a Potes
amb els nostres cunyats, i
vam decidir aquella mateixa
tarda agafar un hotel en
algun poblet de la vora. Vam

ON VIATJA LA GENT DE LLINARS?

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

trobar un poblet molt petit de muntanya, Llánaves de la Reina,
a uns 30 quilòmetres, molt típic d’allà, i el vam agafar. Els
nostres cunyats ens van acompanyar amb la idea de tornar a
Potes, però no hi havia manera d’arribar a aquell poblet que
es trobava a l’últim racó d’aquell lloc! Revolts i més revolts...
Finalment es van haver de quedar allà a dormir perquè la
tornada a la nit era una bogeria. Això sí, la zona preciosa, com
tot allò d’allà.

Imatges: Wikimedia Commons, Vanesa Garcia i Jordi Álvarez.
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L’ENTREVISTA

Entrevista a Joan Grivé
duració per fer un vídeo a Instagram) vaig explicar que estava
fart que m’ho diguessin i allò sí que va agradar a la gent, és
quan vaig dir-me ‘aquí estàs fent molt més que gravar-te en
un viatge’, era jo mateix. Aleshores els vídeos que feia eren
de coses quotidianes, com per exemple del transport públic,
que anava fatal, del funcionament d’una cafetera... barrejant
la part crítica amb la part còmica. I continuo fent vídeos
d’aquest tipus que tenen una durada de 15 segons i al cap
de 24 hores desapareixen, i són els que arriben a la gent,
s’utilitzen moltíssim. Va ser realment quan vaig veure que el
que feia podia tenir una repercussió i agradava.

L’Agenda de Serveis ha parlat amb el Joan
Grivé, l’instagramer @sir.joan, un jove de
Llinars aficionat als vídeos des de fa alguns
anys en plataformes digitals i xarxes socials.
Aquesta afició ha estat la porta d’entrada a
les seves col·laboracions a TV3.
En Joan desprèn molta vitalitat, és un jove amb ganes
de fer moltes coses i aportar moltes idees, i aquesta
vitalitat es contagia en tot allò que fa, des de les seves
gravacions a Instagram a les seves col·laboracions
a la tele, sense deixar de banda els seus estudis
universitaris en Ciències Ambientals.
Com va començar tot Joan?
Vaig començar a fer vídeos de viatges a snapchat i després
a youtube perquè sempre m’havia agradat gravar-me amb
els amics. Però realment no em trobava del tot còmode en
aquest format. Era una cosa una miqueta impostada, imitava
a algunes persones que seguia però sense els mitjans
d’aquelles persones i també em feia por fer el ridícul. Tot
i així vaig comprovar que tenia algunes visualitzacions i
almenys em va servir per perdre la por a gravar-me i a
deixar-me anar davant la càmera.
En quin moment vas començar a tenir més repercussió?
A Instagram va ser on vaig començar a veure que els meus
vídeos captaven més l’atenció, sobretot a partir d’un vídeo
que vaig gravar un dia que vaig rebre uns missatges dient-me
que m’assemblava molt a Harry Potter, cosa que m’ho havien
dit moltíssimes vegades abans i la veritat és que n’estava
fart d’allò, portava una acumulació dintre (riu)... Aleshores
vaig agafar la càmera i durant un minut (que era la màxima
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Com vas arribar a la tele?
Doncs arrel dels vídeos que feia va contactar amb mi Ràdio
Televisió Cardedeu per participar en una web sèrie que
es deia “Roba estesa” i aquesta va ser la meva primera
experiència professional, amb micros, càmeres, realització,
producció, companys, etc. I després d’això vaig començar a
treballar per Adolescents.cat, de Nació Digital, amb una altra
noia de Cardedeu, la Juliana Canet, que també va començar
en la mateixa època que jo a fer vídeos. Aquesta ja era una
empresa més consolidada que havia estat buscant youtubers
catalans però no els havia trobat abans, i allà vam estar
9 mesos fins aquest estiu passat, fent un parell de vídeos
per setmana i un programa de televisió que s’emetia per
la xarxa. I ara col•laboro a TV3. Em va arribar un missatge
per Instagram oferint-me fer una prova per a ‘Els matins de
TV3’ i fa un mes que també col·laboro amb el Toni Soler a
“Està passant”.
Què en penses de l’ús de les tecnologies que fan els joves?
Penso que és excessiu. Hi ha una addicció real, important i
preocupant dels telèfons mòbils. És una eina que ens permet
fer moltes coses però hi ha gent que es passa moltíssimes
hores connectats i crec que és una cosa que hem d’aprendre
a controlar. També hi ha una dependència molt gran, la
gent està enganxada, la gent no deixa el mòbil ni per anar
al súper, o anar a córrer, per si ens passa algo... Als nens i
nenes que van a un lloc amb els pares els hi deixen el mòbil
enlloc de per exemple està jugant o pintant, s’ha descontrolat
i entre tots hem d’aprendre a reconduir-ho.
I també està el tema de les dades...
I tant! És gratis registrar-se a una xarxa social per exemple,
però si és gratis és perquè et prenen les dades, i t’ho diuen
en aquella lletra petita que ningú es llegeix perquè són
documents llarguíssims amb temes burocràtics i també
difícils d’entendre.
Què més t’agradaria fer en un futur?
A part del que faig, també m’agradaria dedicar-me a la
divulgació científica. De fet, també és un dels objectius pels
quals vaig començar a fer vídeos, però abans d’això havia de
construir-me una audiència amb un altre tipus de contingut.
Moltes gràcies i molta sort Joan!
Gràcies a vosaltres!
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ESCRITS DELS GRUPS MUNICIPALS DE L’A JUNTAMENT
Grup Municipal d’ERC

Grup Municipal del GIPLL

Grup Municipal del PSC

Durant aquests darrers mesos estem
treballant per millorar els serveis i
equipaments municipals.

Benvolguts Llinassencs i Llinassenques,
ja sacava l’any 2019 i amb ell sacava la
legislatura, l’any vinent tenim eleccions
municipal.

Un alcalde al servei de tothom?

Hem acabat les obres de la nova Escola de
Música, estem treballant en la millora dels
accessos a l’Església i en la construcció
de la nova rotonda de l’Avinguda Mas
Bagà.
Aquestes obres de ben segur que originen
molèsties... Fem el que podem perquè
aquestes siguin les mínimes i mirarem de
complir els terminis.
També estem esmerçant molts esforços
en la millora de la neteja viària i recollida
d’escombraries... L’incivisme de pocs
veïns fa que no tinguem els carrers i els
contenidors tant nets com voldríem.
Tot just fa dues setmanes es va signar la
compra del Castell Nou.
Una reivindicació històrica que s’ha pogut
dur a terme.
Serà un gran equipament cívic, amb uns
grans jardins que completaran la gran zona
central del nostre poble.
En un futur s’hauria de consultar als
ciutadans i ciutadanes pels usos que ha
de tenir, redactar el projecte de rehabilitació
i estudiar els costos.
Esperem que molt aviat, en els propers
mesos, es pugui visitar i els veïns i veïnes
de Llinars del Vallès gaudir-lo.
Per primera vegada la ciutadania ha pogut
decidir on invertir part dels diners dels
pressupostos de l’any que ve, any 2019, han
estat uns pressupostos participatius.
Hem organitzat un altre any la Fira dels
Torrons que esperem sigui un èxit i punt de
trobada amb els amics i amigues.
Seguirem treballant... !!
Gràcies.

Com cada any el darrer plè municipal es
per aprovar els pressupostos, als que
malauradament no podrem sonar suport.
No els hi podem donar suport degut a
que novament s’elaboren sense contar
en absolut amb els grups de l’oposició, i
novament venen condicionats per una gran
inversió a la que haurà de fer front el poble,
la compra del Castell Nou.
La legislatura del 2011 / 2015 es va realitzar
la construcció del Teatre Auditori, absorbint
la gran part del pressupost, per no dir la
totalitat, d’inversions del municipi.
La legislatura 2015 / 2019 construcció de
l’escola de música municipal, novament
es centren les inversions en un sol edifici,
que dona suport o complementa el Teatre
Auditori, obviant la resta del poble, o la
resta d’edificis municipals on els seus
usuaris també son del poble i probablement
més nombrosos. Ja fa temps que des de
l’oposició denunciem mancances en el
camp de futbol, en la pista annexa (goteres
històriques), barris oblidats com Can Boatell
o Sant Josep on no es realitza cap inversió
des de fa anys.
La propera legislatura sembla que l’equip
de govern la dedicarà a la rehabilitació del
Castell Nou, el que considerem, i varem
donar el nostre suport a la compra, que
te que pertànyer al municipi. L’edifici mes
significatiu i emblemàtic que te Llinars
considerem que te que estar en mans del
poble, però el que si hem demanat es que
es faci una consulta a tota la ciutadania per
decidir el seu ús, considerem que ja que
el paga el poble, te que ser el poble el que
decideixi que volem fer del Castell Nou.
El que també demanem es que les
inversions sobre el Castell es realitzin
paulatinament i no deixin oblidats a la
resta de barris i edificis com les darreres
legislatures.
Per acabar, des de el GIPLL desitjar-vos a
tots un Bon Nadal i millor entrada d’any.

ERC és un partit independentista, ja ho
sabem. I a Llinars tenen majoria absoluta,
cert. Però això no pot suposar en cap cas
que es pugui governar d’esquena a la
meitat dels veïns i veïnes.
I és el que està fent l’Alcalde durant tota
la legislatura: tenim una estelada posada
per la brigada municipal a cada entrada del
poble, durant la Festa Major es va decorar
el poble amb estelades, quan la Festa
Major és de tothom, hi ha un immens llaç
groc a la façana de la Biblioteca, hi ha
llaços grocs per tot el poble, incomplint la
normativa de civisme, i l’Alcalde no només
ho permet sinó que ho fomenta.
La façana de l’Ajuntament està decorada
amb llaços grocs i en els edificis de
l’Ajuntament no hi ha la bandera
espanyola, ni a la Sala de Plens de
l’Ajuntament.
En el Ple del 26 de novembre (que no s’ha
celebrat en el moment d’escriure aquest
text) l’Alcalde ha anunciat que votarà en
contra de la moció contra la violència
masclista, presentada pel PSC, perquè
no vol votar res que presentem nosaltres
mentre hi hagi polítics a la presó, com si hi
fossin per culpa nostra o per culpa de les
dones víctimes de la violència.
L’Alcalde i l’Equip de Govern obliden que
no ho són dels independentistes i prou, ni
dels que els han votat i prou, sinó de tots
els llinassencs i llinassenques. Obliden que
som un poble plural, amb gent que tenim
opinions diverses. Menystenen els qui no
pensem igual quan ens obliguen a conviure
en un espai públic amb simbologia que
representa només una part de la població.
No és aquest el paper d’un alcalde.
L’Alcalde i l’Ajuntament són institucions
que ens han de representar a totes i a tots.
El que ens cal és que s’ocupin dels
problemes de la gent: de l’atur, de
l’incivisme, de la brutícia, de la inseguretat
i de no seguir augmentant les diferències
entre barris al poble.
No ens calen més banderes sinó més
polítiques socials.
No ens calen més símbols sinó més
justícia social.
Ens cal un alcalde al servei de tothom, i
ara no el tenim!
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Grup Municipal del MALL-CUP-PA

Grup Municipal del PDCAT

El 16 d’octubre va haver un abocament
il·legal a la riera Matavaques. Lamentem que
no s’ordenés prendre mostres per a saber
de quin producte es tractava.

El difícil equilibri de cobrir al màxim, les
necessitats en el món local.

Les aigües residuals del barri de St. Josep
aboquen directament al riu Mogent mentre
que els veïns/es paguen el cànon de
depuració des de fa anys. Des de l’equip de
govern què es fa?

És feina de tothom, quant dic tothom,
vull dir de tots els llinassencs, de vetllar,
que en el nostre poble, es cobreixin dins
les possibilitats, que té una població, que
encara no arriba als 10.000 habitants, totes
les necessitats bàsiques, que els ciutadans
requereixen i necessiten.

L’empresa que recull les escombraries n’ha
abocat darrerament en les instal•lacions
que gestiona al costat de la Deixalleria
i a prop del Riu Mogent. Demanem que
les lleres del rius estiguin àmpliament
protegides d’aquest tipus d’instal•lacions i
abocaments!!!

Tenir els equipaments que garanteixin que
tota la població tindrà totes les necessitats
cobertes en matèria de: Escoles, Vivenda,
Lleure, Cultura, Esports, Atenció Ciutadana,
Atenció a la gent gran, Atenció Sanitaria,
etc. I en aquest sentit, encara ens manca
feina per fer, cal fer-la i fer-la bé.

El camí al costat de la riera Giola ha
quedat anivellat i pavimentat amb grava,
aparcant-se els cotxes arran de la riera.
Si hi afegim la neteja de la llera sense
criteris ambientals, s’incrementen encara
més els impactes sobre ella. Fa anys que
en demanen un tractament respectuós i
ecològic.

L’Ajuntament aquest últims dies de
Novembre, ha signat la compra del Castell
de Llinars, per un import total de 4 Milions
d’Euros, a pagar en terminis fins l’any 2021.

Els grups de l’oposició hem sabut que
s’havia reiniciat la compra del Castell Nou
per 4.000.000 euros quan s’ha aprovat en
el ple municipal. En part es pagarà amb la
venda de terrenys, inclosos residencials.
La política de grans equipaments contrasta
amb la manca de polítiques de lloguer
d’habitatge Social.
Fa anys que demanem que els preus
públics de l’escola bressol i de música i
d’altres serveis siguin en funció de la renda
per tal de garantir l’accés a tothom. ERC de
Llinars no fa res!
Fa mesos que demanem que s’instauri
oficialment una Taula d’Emergència Social
periòdica per a tractar les problemàtiques
socials. De moment res!
El projecte de rehabilitació de l’antic Cap
en un espai cultural i expositiu s’ha aprovat
sense que els grups de l’oposició haguem
pogut dir res. Des de fa anys que demanem
reunions informatives i de debat.
Resulta que ara es fa participació ciutadana
sobre qüestions que són obligades per part
de l’ajuntament com els arranjaments de
carrers i de places! Per què no es pregunta
la ciutadania i es fa un debat sobre quines
són les seves prioritats i necessitats?

Aquest equipament que incorporem al
Patrimoni Municipal i al que cal fer-hi obres
d’arranjament, però aquestes ja tindrien
que ser pensades i dissenyades, pel destí
o ocupació que se li tingui que donar i
entenem que una decisió tan important,
tindria que ser en consulta popular i que la
població es manifestés sobre el destí més
adequat.
Igualment, les Entitats ja siguin culturals
o esportives, no tindrien que veure
compromès el seu dia a dia, per aquesta
compra i l’equip de Govern dels nostre
Ajuntament, malgrat que la legislatura ja
està en la seva recta final, no tindria que
posposar ni endarrerir necessitats actuals,
com per exemple: en matèria d’esports, un
tercer equipament esportiu cobert, els dos
actuals, estan totalment saturats.
I la neteja de Llinars, el nostre Grup, entén,
que es una absoluta prioritat, trobar de
forma urgent un equilibri, que al nostre
entendre en aquests moments no es dona,
entre crear espais verds i jardins i no
tenir els nostres carrers nets i polits, tots
podem veure les mancances en matèria de
recollida de brossa i les caques de gos.

Reproducció literal dels escrits que ens han fet arribar des dels grups municipals de l’Ajuntament de Llinars del Vallès.
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OFICINES MUNICIPALS
AJUNTAMENT
OAC Plaça de la Vila
Tel. 93 841 27 50
Horari: de 8 a 20 h
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

SERVEIS MUNICIPALS

SANITAT

SERVEIS DIVERSOS

Jutjat de Pau
Tel. 93 841 37 01

Consultori municipal (CAP)
Tel. 93 841 05 73

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

Hospital de Sant Celoni
Tel. 93 867 06 17

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

EMERGÈNCIES
Emergències
Tel. 112

EDUCACIÓ
Escola Damià Mateu
Tel. i Fax: 93 841 09 85
Escola Salvador Sanromà
Tel. i Fax: 93 841 08 65
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

CAN LLETRES

Escola de Música
Tel. 93 841 37 76

Ensenyament
Tel. 93 841 37 02

Escola Bressol Petits Estels
Tel. 93 841 19 74

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

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

TRANSPORTS
RENFE
Tel. 902 240 202
Autobusos
Tel. 902 130 014
Servei de Taxi
Tel. 93 841 36 76

SOREA
Tel. 93 841 24 26
Oficina de Llinars
Dimecres matí
Atenció al client
Dilluns a divendres de 8 a 21h
Tel. 900 405 070
Incidències i avaries
24 h del dia 365 dies de l’any
Tel. 900 304 070
Informar lectures
Dilluns a divendres de 8 a 21h
Tel. 900 816 101
FECSA ENDESA
Tel. 900 878 119
Museu Can Bordoi
Tel. 93 841 08 75
Fons Joan Pla i Gras
Tel. 93 841 27 50
Casal de la Gent Gran
Tel. 93 841 36 40
Oficina de correus
Tel. 93 841 12 77
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

TEATRE AUDITORI
Tel. 93 841 16 95

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

