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Presentació del llibre
“Damià Mateu Bisa, empresari,
promotor i col·leccionista” a la
biblioteca de Llinars del Vallès
Nascut a Llinars del
Vallès el 1864, Damià
Mateu va ser un
brillant emprenedor
Damià Mateu va fer
importants contribucions
al desenvolupament
econòmic del país, ja
que va assegurar el
subministrament elèctric
a Barcelona i va participar
en la construcció de
les primeres carreteres
asfaltades de Catalunya
i Andorra
Dijous 12 de febrer va tenir
lloc a la Biblioteca de Llinars,
la presentació del llibre
“Damià Mateu i Bisa (18641935). Empresari, promotor
i col·leccionista”, originari de
Llinars del Vallès i una de les
figures més destacades de la
burgesia catalana del primer terç
del segle XX.
En aquest llibre hi han col·laborat
Inés Padrosa, historiadora
i bibliotecària del Castell de
Peralada; Jaume Barrachina,
historiador de l’art i director
del museu creat a partir de les
col·leccions d’art i antiguitats
impulsades per Damià Mateu;
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Jordi Nadal i Oller, catedràtic emèrit
d’història econòmica, i Miguel Canals,
marquès de Casa Brusi.
La presentació del llibre va anar a
càrrec d’Inés Padrosa, i va comptar
amb la presència de l’alcalde del
municipi, Martí Pujol, diversos regidors
del consistori i del responsable de
l’arxiu municipal, Albert Gómez, que ha
treballat estretament amb Inés Padrosa
aportant informació sobre l’empresari.
El passat 29 de novembre de 2014 es
va fer la presentació del llibre al Castell
de Perelada amb la presència dels
familiars directes de Damià Mateu.
Nascut a Llinars del Vallès el 1864,
Damià Mateu va ser un brillant
emprenedor que es va quedar orfe
molt jove i va transformar el petit
negoci familiar de ferros en un gran
complex industrial, culminat amb la
creació de La Hispano Suiza Fábrica de
Automóviles S.A. el 1904, al costat de
l’empresari Francesc Seix i l’enginyer
Marc Birkigt, empresa que va ser líder
en tecnologia automobilística
i aeronàutica.
Damià Mateu va fer importants
contribucions al desenvolupament
econòmic del país, ja que va assegurar
el subministrament elèctric a Barcelona
i va participar en la construcció de
les primeres carreteres asfaltades de
Catalunya i Andorra, així com també en
altres projectes com ara el metro de
Barcelona, el funicular de Montserrat i
el funicular i telefèric de Montjuïc.
A part de destacar la figura de Damià
Mateu per la seva gran contribució

empresarial durant el segle XX, el llibre
compta amb moltes aportacions inèdites
sobre la seva persona, com ara les seves
relacions polítiques i la seva amistat
amb el rei Alfons XIII, la seva afició per
la natura i, sobretot, la seva tasca com a
mecenes i col·leccionista, que va incloure
la creació d’un museu d’art oriental al
Palau de Pedralbes.
El capítol 4 del llibre està dedicat a la
relació de l’empresari amb el seu poble
de naixement, Llinars del Vallès, on es
parla dels seus antecedents històrics, de
les seves propietats, dels seus patrocinis
i de l’homenatge que el poble va realitzar
en motiu del centenari del seu naixement.
El nom de Damià Mateu resulta molt
familiar encara actualment entre els
llinassencs i llinassenques ja que una
escola del municipi porta el seu nom,
així com una plaça ubicada en el lloc on
havien tingut la casa pairal i el carrer
Horts d’en Mateu al polígon industrial
Sud. Tot, en agraïment a les donacions
dels terrenys que el seu fill, Miquel Mateu
Pla, va fer al poble de Llinars. I encara
és present en la memòria de la gent del
poble la imatge de la Miranda, una torre
cilíndrica d’estil modernista que va fer
construir al jardí de la casa pairal.

CULTURA

Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Llinars del Vallès
El cap de setmana anterior a la Festa Major, 30 i 31 d’agost, van tenir
illoclaelsFundació
Pau
Casals
actes previs de Festa
Major
L’Ajuntament de Llinars del Vallès ha signat un conveni de
col·laboració amb la Fundació Pau Casals per tal de donar a
conèixer la vida, l’obra i el legat del músic i compositor català
Pau Casals, entre els ciutadans del municipi.
Mitjançant aquest conveni la Fundació donarà accés gratuït a la
visita del Museu Pau Casals del Vendrell a tots els habitants que
acreditin la seva residència a Llinars del Vallès.
Aquest accés gratuït al Museu Pau Casals, ubicat a Vil·la Casals,
a la platja Sant Salvador (El Vendrell), està definit en els mesos
de gener, febrer, març, octubre, novembre i desembre de 2015,
2016 i 2017.
L’acreditació d’estar empadronats al municipi serà mitjançant
la presentació d’un document oficial vigent (DNI, passaport,
certificat d’empadronament o document equivalent).
Si es desitja fer visites en grup, s’ha de trucar al Museu.
Telèfon: 977 68 42 76, extensió 1 i fer la reserva.
www.paucasals.org

FONS
JOAN PLA I GRAS
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CULTURA

XXIV Ballada de Gitanes
15 de febrer de 2015
El ball de gitanes és una de les manifestacions folklòriques i populars més antigues de
Catalunya. Inicialment era espontani, amb l’arribada de la primavera les noies es vestien de
blanc i es guarnien amb flors, però només ballaven aquelles noies que els nois treien a ballar
Com cada any, amb motiu de la
celebració del Carnestoltes va tenir lloc
la tradicional ballada de Gitanes, que
enguany celebra la seva XXIV edició des
de la seva recuperació.
A dos quarts d’onze del matí del
diumenge 15 de febrer de 2015 es va
iniciar la cercavila pels diferents carrers i
places del poble. I a les dotze del migdia
a la plaça dels Països Catalans, al voltant
de 50 parelles d’edats compreses entre
els 12 fins als 65 anys i aproximadament
10 parelles de petits, van oferir balls entre
els que es troben l’Entrada, Part de Tres,
el Xotis, la Catxutxa, la Jota, la Polca de
Llinars, les Corrandes, la Polca de Sant
Celoni i la Sortida. Abans que les parelles
sortissin de la plaça, però, els nuvis van
escollir una nova parella de nuvis per
l’any següent. I com és tradició també hi
van intervenir el Capità de Cavall, el Vell
i la Vella i els diablots, interpretats per la
colla de diables La Piula. La música va
anar a càrrec de la Principal Primera, una
banda local integrada per gent del poble.
El ball de gitanes és una de les
manifestacions folklòriques i populars
més antigues de Catalunya. Inicialment
era espontani, amb l’arribada de la
primavera les noies es vestien de blanc
i es guarnien amb flors, però només
ballaven aquelles noies que els nois
treien a ballar.
La primera manifestació escrita que
es coneix referent al ball de gitanes a
Llinars data del segle XIX, concretament
de l’any 1818, però es va deixar de
celebrar entre el 1957 al 1991. Un cop
recuperada de nou aquesta tradició
vinculada al Carnestoltes, la colla va
començar amb 12 parelles el 1992 i any
rere any ha anat augmentant gràcies a la
incorporació de molta gent jove.
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La publicació del llibre “Les Gitanes de Llinars del Vallès (1818-2007)”, publicat al maig
de 2007, va servir com a referent per a nous balladors que han volgut continuar amb
aquesta tradició.

PROMOCIÓ ECONÒMICA
A Llinars del Vallès fa temps que
treballem per crear i mantenir espais
enjardinats, per la millora de l’espai
urbà i per gaudir d’un entorn més
natural de convivència.
Des de l’Ajuntament volen que aquest
esforç per millorar els nostres espais
verds sigui conegut i reconegut per la
resta de Catalunya, i per això enguany
Llinars s’ha presentat al certamen de
Vila Florida.
El Certamen de Vila Florida és una
oportunitat de reconeixement a
tot Llinars, no només a la millora i
potenciació dels espais verds urbans
sinó que també s’avalua la implicació
de tot el municipi. Per aquest motiu
animem a tots els llinassencs i
llinassenques a participar activament
amb fotografies d’espais verds de
Llinars: balcons, terrats, jardins,
carrers, comerços, taules decorades...
i amb tot allò que vulgueu col·laborar.
Podeu enviar les vostres propostes a
llinarsflorit@llinarsdelvalles.cat o bé
dirigir-vos a Mas Bagà.
Un altra manera de col·laborar és entrar
a www.vilesflorides.cat i enviar la
vostra participació particular a les
categories de racons florits o espais
florits.
Durant tot el 2015 es faran diferents
actuacions per donar a conèixer la
participació de Llinars al certamen.
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ENSENYAMENT

Cicle formatiu de
producció agropecuària
a l’Institut Giola
L’Institut Giola imparteix un cicle formatiu
de grau mitjà de producció agropecuària
que ha estat possible mitjançant un conveni
de col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Llinars i diverses
entitats i empreses del sector.
És la primera vegada que s’imparteix
un cicle formatiu dual d’aquestes
característiques a Catalunya mitjançant
el qual l’alumnat aprèn a produir aliments
vegetals i conèixer les tècniques per
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produir aliments d’origen animal, aplicant
criteris ecològics i ambientals; I a vetllar
per la qualitat del producte, a instal·lar
els equipaments necessaris, així com
realitzar-ne el seu manteniment, respectant
les condicions de seguretat laboral i de
benestar vegetal i animal.
L’alumnat tindrà l’oportunitat de realitzar
pràctiques en una empresa del sector
a així adaptar-se al funcionament de
l’empresa. I en finalitzar aquest període,

s’iniciarà l’estada remunerada en modalitat
de contracte o de beca, atenent als
criteris d’accés prèviament acordats entre
l’empresa i l’Institut.
Un cop finalitzar el cicle, l’alumnat podrà
treballar en tot tipus d’explotacions agràries,
convencionals o agroecològiques, com a
agricultor/a, horticultor/a, fructicultor/a,
floricultor/a, criador/a de bestiar o
productor/a de derivats làctics i càrnics.

PUNT DONA

Signatura del conveni per fer
difusió del telèfon 900 900 120
contra la violència masclista
El 10 de desembre va tenir lloc a Can
Mas Bagà la signatura d’un conveni
de col·laboració entre la Unió de
Botiguers, l’Ajuntament de Llinars
del Vallès, l’Institut Català de les
Dones i el Punt Dona per a la difusió
dels Servei d’Atenció Telefònica
Especialitzada 900 900 120 de la
Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral

per a les Dones en situacions de
violència masclista.
Aquest acord té per objecte articular
mecanismes de col·laboració entre
les diferents institucions i entitats del
territori, i així establir actuacions que
permetin fer una major difusió del Servei
d’Atenció Telefònica Especialitzada per

a les dones en situació de violència
masclista a tots els municipis de
Catalunya, a través de les xarxes i
associacions de comerços i botigues.
La línia telefònica 900 900 120 atén
en 124 idiomes i la trucada realitzada
no queda reflectida en la factura del
telèfon.

Dia internacional de la Dona Treballadora
El passat diumenge 8 de març, dia internacional de la
dona treballadora, el Punt Dona va organitzar un acte de
celebració a la capella de Can Mas Bagà. Un acte ple de
sorpreses en el qual es va homenatjar a la senyora Maria
Teresa Domènech, que juntament amb la seva germana ja
difunta, Maria Rosa, van contribuir a donar classes de teatre
de forma altruista durant molts anys als infants del poble.
També es va celebrar un taller de risoteràpia i un dinar
popular servit per homes.
Aquest acte va comptar amb la col·laboració de l’Associació
Dones de Llinars que sempre treballa estretament amb
el Punt Dona en l’organització d’esdeveniments, com els
actes commemoratius en motiu del 25 de novembre, dia
internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones,
celebrats el passat 23 de novembre amb una caminada fins
a Collsabadell que va aplegar al voltant de 105 persones;
un taller defensa personal a càrrec de IMKM i una classe
de biodansa a càrrec de la Nova Miranda.
Ambdós actes també han comptat amb la col·laboració
de la Diputació de Barcelona i l’Institut Català de les Dones de
la Generalitat de Catalunya.
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SERVEIS CENTRALS

L’Ajuntament de
Llinars del Vallès rep
un guardó en els premis
administració oberta
El passat 22 de gener d’enguany
es van celebrar els Premis
Administració Oberta, organitzats
pel Consorci AOC i la Generalitat
de Catalunya, que premia el bon
servei ofert al ciutadà a través
d’Internet, i reconeix l’esforç dut a
terme pels ajuntaments catalans
en la implantació i ús dels serveis
d’administració oberta entre la
ciutadania i les empreses.

la formen uns 130 municipis. I en la
classificació general, ocupa la 23a
posició entre els 947 ajuntaments
catalans valorats.

L’Ajuntament de Llinars del Vallès ha
quedat classificat entre els 10 millors
ajuntaments de la franja de població
de 5.001 a 20.000 habitants, que

El premi va ser lliurat a l’alcalde de
Llinars, Martí Pujol, de la mà del
secretari general de Governació, Lluís
Bertran, en una cerimònia que va

WIFI pública
L’Ajuntament ha deixat de donar servei
de Wifi gratuït i en substitució i d’una
manera molt similar, l’empresa de
Llinars del Vallès nlaire donarà aquest
servei, també de manera gratuïta i en
els mateixos llocs (plaça dels Països
Catalans i plaça de Can Mas Bagà).
El SSID per connectar-se és
nlaire-liure. Quan s’inicia la navegació
per primera vegada demanarà acceptar
les condicions d’ús, i un cop acceptades
es podrà navegar sense restriccions.
nlaire limita la navegació a una hora
continuada i després d’aquest temps
l’usuari estarà uns minuts sense poder
navegar. Un cop passats aquests
minuts es podrà tornar a connectar.
A diferència d’abans, els usuaris
que vulguin utilitzar aquest servei no
necessiten un usuari i password per
connectar-se, ho poden fer directament.
8
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Categoria d’ajuntaments entre 5.001
i 20.000 habitants: Malgrat de Mar,
Vilanova del Camí, Masquefa, Parets del
Vallès, Torelló, Llinars del Vallès, Santa
Maria de Palautordera, Tremp, Sant
Fost de Campsentelles i Polinyà.

tenir lloc al Palau de Congressos de
la Fira de Barcelona. Els guardons
s’han concedit en base a l’avaluació
realitzada en el 14è informe sobre
administració electrònica elaborat
pel Consorci Administració Oberta
de Catalunya (AOC). Bertran ha fet
un reconeixement al suport de les
administracions locals en el procés
de desplegament de l’administració
electrònica.

ESPORTS

Pau Castillo, jugador
de la Selecció Catalana
sub-20 de Futbol Sala
L’experiència m’ha fet créixer en vivències esportives però també
com a persona, ja que veus una realitat paral·lela a la que tenim aquí
El jugador del Futbol Sala Llinars, Pau Castillo, va ser seleccionat per la Selecció
Catalana sub-20 que va disputar el campionat del món a Xile el passat mes
d’octubre.
La selecció catalana, entrenada per Toni Marchan, s’enfrontava a una competició
difícil ja que havia quedat enquadrada en el grup B, amb equips com Argentina,
Brasil i Itàlia. Altres seleccions que també hi van participar en aquest mundial van
ser l’amfitriona Xile, Colòmbia, Curaçao, Índia, Paraguai, Austràlia, Xina i Tunísia.
Pau Castillo va rebre de mans de la regidora d’Esports, Joana Lorente, la bandera
de Llinars del Vallès, en un acte públic celebrat l’11 d’octubre al pavelló, on es
trobava acompanyat de la seva família i companys del primer equip del club, dies
abans de posar rumb cap a Xile.
Jugador del FS Llinars des dels 6 anys, per la junta directiva de l’entitat és un orgull
que un dels seus jugadors pugui portar el nom de Llinars del Vallès pel món.
L’Agenda de Serveis ha parlat amb el Pau Castillo que ha agraït totes les mostres
de suport rebudes amb aquestes paraules:
“M’agradaria començar donant les gràcies a molta gent, però en especial al meu avi
i als meus pares que han estat amb mi en tots els anys que porto jugant a futbol
sala, i sobretot durant els 3 anys de proves i llargs viatges. Després al cos tècnic
per confiar en mi després de totes les lesions tingudes i gent amb més nivell que jo.
No podria deixar-me al club Futbol Sala Llinars i a tots els entrenadors que he
tingut; i als companys, que gràcies a ells he pogut arribar fins aquí, sobretot al
Sergio Perea i a l’Aleix Mosqueda que des del principi m’han ajudat i animat per
seguir endavant.
L’experiència m’ha fet créixer en vivències esportives però també com a persona,
ja que veus una realitat paral·lela a la que tenim aquí.
També voldria remarcar que és un goig anar pel carrer i que et demanin fotografies
i autògrafs, i defensar aquells colors pel món, i tenir la sort de poder tenir uns
companys així, que fan més fàcil tot.”
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OBRES I CULTURA

Nou Teatre Auditori
Anys 2010 - 2012

L’Ajuntament va iniciar gestions per
aconseguir subvencions d’altres
administracions.
S’aconsegueix que la Generalitat i la
Diputació de Barcelona es sumin al
projecte amb ajudes per un import de:
Departament de cultura de la
Generalitat: 1.100.000 €
Diputació de Barcelona: 810.000 €

ANTECEDENTS
Anys 2008 - 2010

Des de feia temps l’Ajuntament de Llinars
del Vallès estava valorant la necessitat de
reformar l’actual Cinema-Teatre-Sala o
bé construir-ne un de nou.
Aquests edificis es van construir
fa gairebé 50 anys, tenen barreres
arquitectòniques, les instal·lacions són
antigues i les condicions de seguretat
són les mínimes.
La gran quantitat d’activitats que s’hi
feien ens va fer plantejar la necessitat
de solucionar el problema.
Es varen fer estudis per definir les obres
necessàries per rehabilitar-lo i es va
establir que els costos suposarien
un 80% del que costaria construir-ne un
de nou.
Es pren la decisió de construir-ne
un de nou.
L’espai que ara ocupa l’antic CinemaTeatre-Sala es podrà destinar a altres
usos com vivendes públiques o altres
equipaments.
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Això suposa que l’equipament obté
subvencions per un import
de 1.910.000 €
La resta, 3.172.268 €, els afegiria
l’Ajuntament del seu estalvi.
Per tant, la construcció del nou Teatre
Auditori serà finançada per recursos
propis de l’Ajuntament i subvencions.
No ha calgut cap tipus d’endeutament.
Es decideix que la millor ubicació seria
el gran espai d’equipaments i zones
verdes que l’Ajuntament té a la zona de
Can Marquès.
Alhora es convoca el concurs
internacional d’arquitectura per decidir
l’equip d’arquitectes que desenvoluparia
el projecte.
Els millors arquitectes del país i alguns
d’Europa van presentar les seves
propostes.
El guanyador va ser el portuguès
Álvaro Siza, un arquitecte reconegut
mundialment.
Es redacta el projecte seguint les
prescripcions del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.

PROJECTE
L’edifici es dissenya per donar cabuda
a l’activitat de teatre i música.
La capacitat de la platea és de
296 butaques, sent aquesta la capacitat
màxima aconsellada per la Generalitat
per a un poble de la mida de Llinars.
L’edifici té 3.200 m2 construïts en total.
A part de la zona platea-escenari
l’edifici té unes zones diverses on les
entitats del poble podran realitzar
les seves activitats.
L’entorn de l’edifici està envoltat d’un
parc de grans dimensions, 70.000 m2,
amb zones de bosc, passeig i parcs,
que fan agradable la seva visita.
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PRESSUPOST/COSTOS DE L’OBRA
Construcció edifici
1a fase - Construccions San José SA................................918.086 €
2a fase - Construccions Ute Deumal - Certis	���������������3.289.572 €
Butaques....................................................................................140.600 €
Caldera Biomassa......................................................................93.800 €
Total............................................................................. 4.442.058 €

Obres exteriors
Aquests costos corresponen al sector de Can Marquès i per
tant seran liquidats pels propietaris del Sector: banc BBVA i
Ajuntament.

Altres despeses
Equipament escènic...................................................................511.411 €
Mobiliari......................................................................................128.799 €
Total.................................................................................640.210 €

OBRES

FINALITZACIÓ D’OBRES

Any 2012

Any 2015
Jornades de portes obertes

Una vegada aprovat el projecte es treu a
concurs públic la licitació de les obres.
L’empresa guanyadora és
Construcciones San José SA. Les obres
comencen al setembre de 2012.
Durant el primer trimestre de 2013
sorgeixen diferències de criteri entre
l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària,
i ambdós, de mutu acord, decideixen
rescindir el contracte.
L’Ajuntament torna a treure concurs
públic per continuar l’obra, resultant
aquest cop guanyadora l’empresa
Deumal - Certis.
Les obres es reinicien al setembre de
2013 i continuen sense cap més incident
fins la seva finalització, al febrer de 2015.

Les obres finalitzen el mes de febrer de
2015. Un cop finalitzades s’organitzen
unes jornades de portes obertes per
facilitar que els veïns i veïnes de Llinars
i pobles del voltant puguin visitar el nou
equipament.
Aquestes jornades s’organitzen els dies
21, 22 i 28 de febrer, i 1 de març.
En total es realitzen 28 visites guiades
amb un total de 2.800 assistents.
Moltes entitats del poble varen col·laborar
en aquestes visites amb actuacions
i activitats, mostrant als visitants les
instal·lacions i descobrint les possibilitats
que ofereix aquest equipament al poble.

Entitats col·laboradores

Escola de Dansa Vocacions
Associació de Balls de Saló
Escola de Música Municipal
Grup de teatre Till-Tall
Casal Parroquial
Grup de teatre Catarsi
Coral Turó del Vent
Esbart Dansaire
Colla Giola
Colla Gegantera la Patufa
Trabucaires de Llinars
Associació de Banda i Majorets de Llinars
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FUTUR
Aquest nou equipament acollirà
les nombroses activitats que ja en
aquests moments es realitzen a
l’espai Cinema-Teatre-Sala: teatre,
concerts, balls, conferències, etc.
Les nostres entitats podran seguir fent
les seves activitats en un nou espai
més segur, més còmode i molt més ben
equipat.
Tindran, a més a més, nous serveis com
magatzem, bar, cinema, camerins, sales
d’assaig, bucs per assajar música...
Els nous espais permetran també
realitzar activitats a empreses i
organitzacions del municipi i dels
pobles de l’entorn, així com exposicions
d’artistes locals.
S’organitzaran també cicles de Teatre,
Música i Cinema, que enriquiran la
nostra activitat cultural.
Els costos de manteniment previstos
del nou equipament s’estimen en uns
102.000 €, als que cal restar els costos
de l’actual Cinema-Teatre-Sala, valorats
en 25.000 € aproximadament.
El nou Teatre Auditori no provocarà
noves contractacions de personal.
Aquests treballs els seguiran fent
el personal de l’Àrea de cultura i de
manteniment de l’Ajuntament.
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OBRES I ENSENYAMENT

Inauguració de la
remodelació de l’escola
Damià Mateu
El passat 6 de març va tenir lloc l’acte
d’inauguració de la remodelació de l’Escola
Damià Mateu, les obres de la qual van
finalitzar l’estiu passat i sobre les que vam
parlar en l’anterior número de l’Agenda de
Serveis, l’edició número 16.
L’acte d’inauguració va estar presidit
per la consellera d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, Irene Rigau, i
va comptar amb l’assistència de Martí

Pujol, alcalde de Llinars del Vallès; Joana
Lorente, regidora d’Educació; altres
membres del Consistori; Fernando Brea,
delegat del Govern a Barcelona; Josep
Vicent Garcia, director dels ST Maresme
– Vallès Oriental; Begoña Hernández,
directora del centre; Rut Bartrés, cap
d’estudis; Jessica Juárez, secretària;
Gustau Rodríguez; representant de
l’AMPA; Josep Gómez, inspector del
centre i l’alumnat de l’escola.

Durant la visita a l’escola, Rigau, mestre de
professió, en va gaudir molt. A l’aula dels
“grecs” va escriure el seu nom en grec, i
a una altra aula que els alumnes estaven
llegint va interessar-se per la lectura.
Al gimnàs de l’escola, on van tenir lloc els
parlaments per part de les institucions, dos
alumnes de cada classe van fer una petita
intervenció i un grup va interpretar una
cançó acompanyats de la guitarra.

Inauguració del nou Centre d’Atenció Primària (CAP) de Llinars
El passat 29 de gener de 2015, el conseller
de Salut, Boi Ruiz acompanyat de l’alcalde
de Llinars, Martí Pujol i de la directora
del CAP Alt Mogent i CAP Sant Celoni,
Maria del Puig Deulofeu, van presidir l’acte
d’inauguració del nou centre d’atenció
primària (CAP) de Llinars del Vallès, situat
al carrer Joaquim Blume, 17.
Aquest nou centre, gestionat per l’Institut
Català de la Salut (ICS), ha suposat una
millora important en l’atenció per a les
prop de 20.000 persones de l’Àrea Bàsica
de Salut (ABS) Alt Mogent, amb un àmbit
territorial de referència de Llinars del
Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Pere
de Vilamajor i Vilalba Sasserra.
L’equip que hi presta serveis d’atenció
primària de salut està format per metges
de medicina familiar i comunitària,
pediatria, personal d’infermeria,
odontologia, llevadora i personal d’atenció
sanitària integral, amb activitats preventives
i d’educació sanitària, seguiment de les
malalties cròniques i programes d’atenció
domiciliària, en el marc del sistema públic
14 HIVERN 2015 LLINARS DEL VALLÈS

de salut, i per tant, accessible i gratuït per a
tota la ciutadania.
A l’acte d’inauguració hi van assistir els
alcaldes i alcaldessa dels municipis que
es troben dintre de l’àmbit territorial de
referència del nou CAP: Maria Lluïsa
Berdala, alcaldessa de Sant Antoni de
Vilamajor, Martí Artalejo, alcalde de Sant
Pere de Vilamajor i Joan Pons, alcalde de
Vilalba Sasserra. També hi van assistir a
l’acte: Joaquim Casanovas, gerent de la
Regió Sanitària de Barcelona; Pere Soley,
director gerent de l’ICS; Aurora Dueñas,
directora dels Sectors Sanitaris Barcelonès
Nord i Maresme i Vallès Oriental; Jordi
Ara, gerent de la Gerència Territorial
Metropolitana Nord de l’ICS i Ramon Ortiz,
director d’Infraestructures i Serveis Tècnics
de l’ICS, entre d’altres.
Prèviament a l’acte d’inauguració del
CAP, el conseller Boi Ruiz, acompanyat
del delegat del Govern de la Generalitat
a Barcelona, Fernando Brea i de la
gerent de l’Àmbit Metropolità de la Regió
Sanitària de Barcelona, Carme Esteve,

van visitar l’Ajuntament de Llinars del
Vallès, on els van rebre l’alcalde, Martí
Pujol i els regidors del Consistori. Després
d’una breu visita al Fons Joan Pla i Gras,
ubicat a la planta baixa de l’edifici de
l’Ajuntament, va procedir a la signatura
del llibre d’honor, on va remarcar en
primer lloc que el fet d’inaugurar un nou
centre d’atenció primària significa que,
malgrat les dificultats, es pot millorar
l’atenció a les persones i les condicions
en què els professionals els atenen, amb
espais més confortables. I en segon
lloc va destacar que visitar Llinars del
Vallès és fer un recorregut per la pròpia
història de Catalunya: pels seus orígens,
pel Dolmen, per l’agricultura, pel lli, pels
estiueigs, pel ferrocarril, per haver patit
les conseqüències de la guerra civil, per
l’autopista i per la indústria; història que
queda molt ben reflectida en el Fons Joan
Pla i Gras.

APUNTS CULTURALS

Homenatge al poeta Joan Vinyoli
L’any 2014 ha estat l’any del
centenari del naixement del poeta
català Joan Vinyoli (juliol de 2014 novembre de 1984).

poètiques i coincideix amb el moment
de màxim reconeixement per part de
la crítica (premis, ressenyes, lectures
poètiques...) i del públic lector.

El poeta Joan Vinyoli neix a
Barcelona però és fill adoptiu de
Santa Coloma de Farners. En aquesta
població, on va passar els estius de
la seva infantesa i adolescència, hi
podem situar la descoberta simultània
de la natura, la poesia i l’amor. La
natura al·ludida en el primer vers
de la seva obra -“I la natura em
crida”- és justament la d’aquesta
terra selvatana, on es va produir la
gestació del poeta, i que va deixar
una empremta fonamental en la seva
poesia. La posterior descoberta del
mar, a Begur, així com el paisatge
urbà de Barcelona, configuren els
altres escenaris sensorials i anímics.

Vinyoli va viure intensament en
tots els ordres vitals: l’experiència
amorosa, la de la mort, la de la
natura, la creativa, l’onírica, la dels
records…

La seva producció poètica pot dividirse en dues etapes: la primera, que va
de 1937 a 1963, influenciada per Riba
i Rilke (romanticisme alemany), és la
de formació i consolidació.
La segona etapa, que va de 1970 a
1984, és la de maduresa i plenitud

Nombroses actes d’homenatge a
la figura del poeta Vinyoli s’han
esdevingut al llarg de tot el 2014,
i Llinars ho va fer el 29 i 30 de
novembre, com no podia ser d’una
altra manera, de la mà del grup de
teatre Till-Tall. Justament en el cap
de setmana en què feia 30 anys de
la seva mort, esdevinguda el 30 de
novembre de 1984.
El Till-Tall va plantejar el recital no
com una simple lectura, sinó que
va escenificar una trobada d’amics
en un bar que recordaven el poeta
recitant de memòria els seus versos
i posant-hi sentiment i passió, amb
l’acompanyament suau de la música
d’una guitarra. Enmig dels poemes
s’hi anava introduint informació

biogràfica sobre l’autor i sobre les
característiques de la seva obra.
En l’acurada tria de poemes feta pel
grup Till-Tall s’hi podien veure les
dues vessants inseparables de la
poesia vinyoliana: la part reflexiva i
espiritual i la més sensual i vital. El
marc íntim i acollidor de la capella de
Can Mas Bagà va aconseguir crear
l’ambient idoni per recitar Vinyoli.
Juntament amb el programa de mà,
el Till-Tall entregava als assistents un
petit full amb versos del poeta i en
acabar el recital se’ls va convidar a
compartir-los en veu alta amb tothom,
cosa que molts es van animar a fer.
A les parets de la capella el grup
Till-Tall va penjar poemes i alguns
assistents també es van animar a
llegir-ne algun. Malgrat el cap de
setmana plujós i ventós, la capella va
ser plena tots dos dies i el públic en
va sortir força satisfet.
Els més de 500 poemes de Vinyoli,
distribuïts en 16 llibres, als quals hi
podem afegir les traduccions de Rilke
i Nietzsche, constitueixen el resultat
de la seva singular aventura artística.

EL POETA ADOLESCENT

TARDA FOSCA

(1a etapa - 1951)

(2a etapa - 1975)

Diré el contorn dels arbres i muntanyes,
la solitud, els somnis, el destí;
allò que és trànsit vers una altra vida,
la llum entre dos clars, vull retenir.

Ets una tarda fosca amb crits vermells
al fons d’un bosc d’alzines negres.
Jo vaig cap al crepuscle
tentinejant,
carregat amb un gran feix de llenya
molt seca.

Com una rel desfent-se de la terra
cap a la llum d’inaccessibles astres,
així m’arrenca com el torb insomne
l’amor i em lliura a un altre.

Vols ajudar-me a suportar aquest pes,
a encendre un petit foc
per escalfar-hi
les mans tan buides de tots dos.
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ET VE DE GUST?
Us oferim dues receptes del
Francesc Sánchez, un llinassenc
apassionat de la cuina.
La seva afició va sorgir ja des
de petit, sempre que podia
ajudava a la seva mare i d’ella
va aprendre tot el que sap.

Esperem que us agradin!
FILET DE PORC
AMB XAMPINYONS
Ingredients
1 peça de filet de porc tallada a
rodanxes d’1,5 - 2 cm de gruix
500 g de xampinyons frescos laminats
300 ml de crema de llet o llet
evaporada
2 dents d’all laminats
Oli d’oliva
Pebre negre
Sal
Julivert
Preparació
Rentem els xampinyons i els tallem
a làmines. Els reservem.
Tallem l’all també a làmines.
Posem la cassola o la paella a escalfar
amb oli i mentrestant salpebrem la
carn per les dues bandes.
Tirarem la meitat de l’all a la cassola,
per a que l’oli s’aromatitzi,
i seguidament, hi anirem col·locant els
trossos de carn.
De seguida que agafin una mica de
color, li donarem la volta. Heu de
procurar que quedi la carn crua de
dins.
Retirem la carn de la cassola i la
reservem.
En el mateix oli daurem la resta dels
alls, si cal afegim més oli, i afegirem els
xampinyons que també salpebrem.
Els remenem bé, que vagin agafant
color, a foc mig.
Quan el xampinyó estigui tou i hagi
deixat anar tot l’aigua, hi abocarem la
crema de llet o llet evaporada.
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Ben remenat, rectifiquem de sal i que
faci xup xup una estona. Ho deixarem
reduir durant uns 20 minuts a foc lent.
Passat aquest temps, incorporarem a
la cassola els filets de porc.
Trinxarem una mica de julivert fresc
i també l’afegirem.
Amb l’ajuda d’un drap per no cremarnos, sacsegem la cassola una mica,
i ho deixem fer 5 minuts més.
Ja ho tenim!!

MAGDALENES
Ingredients
El suc de 1/2 taronja
Ratlladura d’una taronja
4 ous
200 g de sucre
200 ml d’oli d’oliva
220 g de farina
Una mica de sal
1 sobre de llevat
Preparació
Barregem el sucre, els ous i el suc.
Batem amb unes varetes durant 6
minuts aproximadament.
Afegim l’oli i la ratlladura.
Tamisem la farina junt amb el llevat i
la sal i l’afegirem. Barregem la massa.
A continuació la deixarem a la nevera
mitja horeta. Passat aquest temps
omplirem els motlles i les posarem al
forn durant 15 minuts aproximadament
a 180 graus.
Boníssimes!

LLOCS D’INTERÈS

El Castellvell
Història

Com arribar al Castellvell

Antigament anomenat també Castell del Far, fou aixecat sobre
possibles runes ibèriques i romanes, cap al segle IX o X a
l’est del Coll de can Bordoi, a 401 metres d’altitud.

Sortiu de Llinars per l’Avinguda Comas i Masferrer en
direcció a la variant. Un cop a la rotonda agafem la sortida
en direcció Dosrius B-510. Passats dos quilòmetres trobareu
una desviació a l’esquerra indicada per anar al Parc del
Montnegre i Santuari del Corredor. Transcorreguts uns 500
metres aproximadament trobareu un indicador del Castellvell
i passats uns 200 metres arribareu a les restes del castell.

El Castell del Far, esmentat el 1023, consta com a propietat
del magnat comtal Gombau de Bessora des del 1041. Li
devia ser enfeudat pels comtes de Barcelona, dels quals
Gombau era com un primer ministre i al qual afavorien amb
l’enfeudament d’altres dominis. Mort Gombau al voltant del
1050 el castell devia retornar al domini comtal i fou enfeudat
als vescomtes de Barcelona, que se’n digueren senyors entre
1070 i 1111.
Al segle XII hi ha documentat la pertinença del castell a un
primer llinatge conegut, els Desfar, que tingueren males
relacions amb l’Església. Al Castell Vell es feren reformes i
ampliacions cap al segle XII, s’aixecà la torre principal de la
fortalesa, de planta rectangular.
El senyor del castell, Riambau Desfar, va casar la seva pubilla
amb Romeu de Corbera, membre d’un llinatge ric i prestigiós.
És així com la baronia de Llinars va passar al patrimoni dels
Corbera.
La família Corbera posseí i habità aquest castell edificant una
capella cap al 1336 dedicada a Santa Maria.
El castell, com a conseqüència d’un terratrèmol (24 de maig
de 1448) es va ensorrar i aleshores els Corbera traslladaren
la seva residència a una casa del poble, erigida entorn de
l’antiga església de Santa Maria de Llinars, que esdevingué el
centre administratiu de la baronia. Un segle després Riambau
de Corbera va fer construir un castell en el nucli urbà
anomenat Castell Nou.

Localització: N 41 37 36.02 E 02 24 26.90 – Altitud: 384 m.

El Castellvell en l’actualitat
Queden notables murs i fossats, amb l’estructura bàsica
consolidada. La zona havia estat habitada des
de l’antiguitat, sembla ser que es tracta d’un castell dels
càtars. De l’excavació se’n llegeix un traçat oval en el
fossat excavat a la roca.
En les runes hi ha restes del talús d’una antiga torre
prismàtica i d’una torre rodona. També queden restes d’una
torre quadrada del segle XIV. A la zona central s’aprecia una
torre rectangular que originàriament devia estar oberta i que
posteriorment es va convertir en cisterna. També trobareu
una escala a la que s’accedia damunt de la volta i les restes
de dos absis de les capelles preromànica i romànica.
En les runes i especialment als fossats aparegué tot el
material que tenia el castell al moment de la seva destrucció
pel terratrèmol i en especial, una gran quantitat de ceràmica
dels segles XIII - XV, alguna d’ella amb l’escut dels Corbera.

El Castell Nou, emplaçat en el mateix nucli del poble, és un
dels millors palaus renaixentistes conservats del país.

Museu monogràfic del Castellvell
També dit Castell de Llinars. En aquest museu hi ha tot el
material trobat a les excavacions fetes al Castellvell, dibuixos,
etc, i una maqueta del castell reconstruït. Ubicat a Can Bordoi
(propietat privada), al quilòmetre 3 de la carretera B-510, de
Llinars a Dosrius.
Obert dissabtes de 10 a 13 h i de 16 a 20 h. Entrada gratuïta.
Cal demanar visita i consultar per anar-hi en dies lectius.
Telèfon: 93 841 08 75
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ON VIATJA LA GENT DE LLINARS?

Japó
El país del
sol naixent
Japó és un país
insular de l’est d’Àsia.
Amb una població
de 127 milions de
persones, Tokio (la
capital) i la seva àrea
metropolitana és l’àrea
urbana més gran del
món, amb 30 milions
d’habitants. Japó és
una de les potències
econòmiques més
important del món.
País d’una cultura
mil·lenària però alhora
punter en tecnologia, ple de
contrastos i molt diferent de
la cultura occidental, fet que
fa que sigui molt atractiu per
als turistes.
L’Albert i la Nerey, del bar
La Recova, van viatjar el
passat novembre al Japó,
i ens han explicat la seva
experiència en aquesta
entrevista.
Com va sorgir la idea de fer
aquest viatge?
A nosaltres ens agrada molt
viatjar i ja feia temps que
volíem anar al Japó tot i que
ens frenava el fet que és un
lloc força car, però finalment
vam decidir fer-ho. El que
normalment fem és dissenyar
una mica el viatge, agafem
el trajecte i la primera nit i
un cop allà decidim la ruta a
seguir, tot i que no sempre la
complim exactament. Sempre
fem viatges de motxilla, no ho
planifiquem amb exactitud, ni
anem a grans hotels. En total
vam estar 20 dies.

Quina és la ruta que
finalment vau fer?
Vam estar a Tokyo, la capital;
a Kyoto, una ciutat més
tradicional famosa pels seus
temples i per les geishes; a
Nara, on hi ha el buda més
gran de tot Japó; a Osaka;
a Hiroshima, la ciutat on va
esclatar la bomba atòmica;
a Kinosaki Onsen, un poble
termal; als Alps japonesos;
i al Mont Fuji on vam viure
un terratrèmol.
Quin tipus de transport
vau utilitzar per anar d’un
lloc a un altre?
Nosaltres vam fer servir el
Japan Rail pass, que és la
millor manera de moure’s al
Japó i et permet utilitzar tots
els trens de la línia Japan
Railway, els trens bala i
trens expresso. No entrarien
en aquest grup les línies
ferroviàries privades i els
metros de les ciutats.
A Tokyo hi ha 9 companyies
diferents de metro i
cadascuna té les seves línies,
per tant interpretar una mapa
és de bojos!
El tren és se’ns dubte el
transport més utilitzat pels
japonesos, forma part de la
seva vida. En el viatge està
prohibit parlar per telèfon, i
durant el trajecte aprofiten
per dormir, menjar, llegir,
relaxar-se, enviar missatges
o navegar per Internet. De
fet, a totes les estacions
hi ha locals de venda de
menjar.
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Crida molt l’atenció l’ordre i
la puntualitat dels trens. Les
andanes estan marcades
amb el número de vagó
i simplement has d’anar
allà i fer una filera ja que
el tren quan arribi pararà
exactament allà. És curiós
que encara que hi vagin dues
persones juntes es posen
una darrera de l’altre i no
al costat, per no trencar la
filera. En moltes andanes
hi havia vidres per evitar
suïcidis perquè es donen
molts casos.
En els trens hi ha vagons
exclusius per a dones, ja
que en el passat s’havia
donat algun cas d’abús per
part d’homes, i les dones
no havien dit res per no
humiliar-los.
Com són els japonesos?
Són gent molt diferent a
nosaltres ja que en el dia a
dia són molt solitaris, i no es
relacionen entre ells, quan
dinen per exemple, encara
que estiguin molt a prop, o
en els transports públics,
encara que seguin junts. Els
japonesos són pioners en
tecnologia, tothom té iphones
d’últim model, ipads, etc i el
fet d’estar tan connectats a
la tecnologia els aïlla molt.
Però de cara el turista
tenen moltíssima empatia,
si els preguntes on està un
determinat lloc no només
t’indiquen on està sinó que
t’acompanyen directament.
Són molt amables en aquest
sentit.

També és molt habitual en
els japonesos fer fotos de tot,
i ara que està tan de moda
els selfies és molt habitual a
cada moment veure com es
fan una foto sempre posant
els dits en senyal de V.
Què és el que més us va
impactar de Tokyo, la
capital?
La gran quantitat de gent
que hi ha a tot arreu, hi ha
moltíssima població. Tot i així
tot està molt net i ordenat.
És una ciutat que combina
modernitat i tradició. Per
exemple hi ha barris amb
temàtiques diferents, hi
ha un que està dedicat al
manga i tot el que hi ha va
sobre això: locals, comerços,
restaurants. En aquest
barri hi pots trobar gent
vestida com els personatges
dels còmics que signen
autògrafs, o per exemple
quan és l’aniversari d’algun
personatge ho celebren
posant dedicatòries i
felicitacions en suros penjats
en les parets de diferents
locals, bars, hotels, etc. O
un altre barri en que tot va
relacionat amb el sumo,
ple de gimnasos. També hi
ha el barri de les botigues
d’electrònica, Akihabara, o
el de luxe, ple de botigues
de grans marques i cotxes
impressionants, Ginza.
També és molt curiosa
la ubicació que tenen els
comerços, si aquí estem
acostumats a tenir el
comerços i locals un al costat

de l’altre, allà estan ubicats
un a sobre de l’altre, és a
dir en un edifici de 6 plantes
pots trobar un restaurant en
el primer pis, una cafeteria
en el segon, una botiga de
roba en el tercer, etc. I també
en el subterrani, on pots
trobar comerços, restaurants
i locals maquíssims i molt
grans.
Una altra cosa que ens
va cridar molt l’atenció
van ser els cartells amb
advertències, enfocades amb
dibuixos infantils, m’imagino
que donada la gran influència
de la cultura del manga i del
còmic.
A Kyoto vau trobar moltes
diferències en relació a
Tokyo?
Sí, perquè tot i ser una
ciutat també molt gran és
més tradicional, famosa pels
seus temples i pels districtes
de geishes. Actualment
la tradició s’està perdent
i en queden poques però
nosaltres vam aconseguir
veure-les a la segona nit
d’intentar-ho.
És habitual, tant a Kyoto,
com a la resta de ciutats que
vam visitar: Nara, Osaka,
Hiroshima, veure grups de
noies passejant vestides amb
la vestimenta típica del Japó,
el kimono. Sobretot a la zona
on hi ha temples.
A Kyoto també vam veure
un bosc de bambús
impressionant.
Al Japó són molt coneguts
els Onsen, fonts d’aigua
calenta d’origen volcànic.
Vosaltres vau estar
a Kinosaki, població

d’agües termals. Vau tenir
l’oportunitat d’anar a un
Onsen?
Si, vam estar allà i realment
és molt relaxant. Els Onsen
requereixen tot un ritual.
Abans de llançar-se a l’aigua
és convenient conèixer
algunes regles perquè el
bany al Japó és tot un art.
Per començar t’has de
despullar completament a
una sala i agafar només
una tovallola. Un cop a la
zona de bany primer t’has
de rentar en unes zones
on hi ha uns tamborets per
seure amb unes galledes i
sabó a la teva disposició. Un
cop ben net pots accedir al
bany que està molt calent,
entre 39 i 42 ºC, massa
calent per a la pell que no
està gaire acostumada, per
tant el millor és entrar poc a
poc. Això sí, el bany calent
proporciona una relaxació
sorprenent.
En aquests llocs, a diferència
de la gran ciutat, la gent si
que es relaciona, i parlen
entre ells.
Ens va sobtar molt veure la
gent com surt de casa seva
amb el kimono posat i els
esclops de fusta en direcció
als banys.
I que me’n dieu dels Alps
Japonesos i del Mont Fuji?
Són impressionants, una
zona preciosa. Vam estar a
Nagano o es van celebrar les
Olimpíades d’hivern del 1998,
i a Matsumoto, on vam veure
uns micos banyant-se en
aigües termals.
El mont Fuji és una zona
molt maca que està
envoltada de llacs, però

també és una zona abrupta
en la que abunden els
terratrèmols, nosaltres hi
vam viure un, i tot i que
no era de gaire intensitat
impressiona molt si no hi
estàs acostumat.
Com és el menjar al Japó?
Molt variat, sobretot pel que
fa al peix. A Tokyo hi ha la
llotja de peix més gran del
món. Una cosa que ens va
impactar molt va ser que als
aparadors dels restaurants
estan exposats els plats de la
carta, però en realitat estan
fets amb plàstic, tot i que
semblen de veritat. Aquesta
tècnica està considerada un
art ja que reproduir un plat
de menjar amb plàstic és
realment impressionant.
La beguda que més beuen
és el saque i també cervesa
artesanal.
El japonès és un gran
bevedor. Si després de
la feina es reuneixen
empresaris a sopar poden
acabar molt beguts.
Normalment el japonés
no convida a gent a sopar
a casa seva, per una
qüestió d’espai, sinó que es
reuneixen als restaurants.
En moltes ocasions havien
perdut l’últim tren de tornada
a casa i per aquest motiu es
van construir a les estacions
les habitacions càpsula on
poder dormir tota la nit o per
hores.
Us agradaria destacar
alguna cosa més?
Podríem estar hores parlant
del Japó però podríem
destacar per exemple el
tema de la seguretat. Al

Japó pots deixar el mòbil
o la bossa a sobre d’una
taula tranquil·lament i ningú
l’agafarà.
I pel que fa a les màquines
expenedores, és increïble la
quantitat que poden arribar a
haver-hi i els productes tan
variats que ofereixen: menjar
acabat de fer, roba interior,
camises, etc. També hi ha
molts salons recreatius.
També ens va cridar molt
l’atenció la gran afició pels
karaokes. Hi ha edificis que
lloguen espais reservats amb
karaoke i servei de bar on
pots anar amb els teus amics
a passar la tarda.
I pel que fa als banys,
mentre que els tradicionals
són un forat al terra, els
inodors més moderns
haurien de portar un
manual d’instruccions:
tapes que s’aixequen soles,
diversos raigs per netejarse, assecador automàtic,
ambientador, música... I els
més moderns incorporen
targetes i inclús pantalles
per escoltar la teva música
o veure fotografies.
Increïble!
I una altre cosa molt curiosa
és el lloguer d’animals de
companyia. Normalment els
japonesos no tenen animals
de companyia perquè les
vivendes són molt petites,
aleshores hi ha bars on
poden llogar un gat o un gos
durant un temps limitat
i gaudir dels animals.
Hi tornaríeu?
Sí, però per al proper viatge
triarem un país que no
coneguem encara.
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OFICINES MUNICIPALS

EMERGÈNCIES

SANITAT

TRANSPORTS

AJUNTAMENT

Emergències
Tel. 112

Consultori municipal (CAP)
Tel. 93 841 05 73

RENFE
Tel. 902 240 202

Policia Nacional
Tel. 091

Hospital de Sant Celoni
Tel. 93 867 06 17

Autobusos
Tel. 902 130 014

ESPORTS

Hospital de Granollers
Tel. 93 842 50 00
Hospital de Granollers
URGÈNCIES
Tel. 93 842 50 31

Taxi Miguel Casas Fuentes
Tel. 645 906 843

Tel. 639 136 161

Creu Roja Granollers
Tel. 93 861 12 40

Taxi Cristobal Giner
Tel. 636 976 976

Creu Roja Sant Celoni
Tel. 93 867 26 04

Taxi Manuel Lira Expósito
Tel. 608 495 673

Servei d’ambulàncies
Tel. 902 23 20 22

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

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

CAN MAS BAGÀ
Tel. 93 841 38 42
Fax 93 841 37 21
Serveis Socials
Punt Dona
Serveis d’ocupació local
Servei de suport a les
empreses, emprenedors
i comerços
Oficina municipal
de consum

Piscina municipal
Tel. 93 841 16 72
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 i pistes de tennis
93 841 15 90

Urgències mèdiques
Tel. 061

SERVEIS DIVERSOS

Cultura i Joventut
Punt informació juvenil

EDUCACIÓ

Esports

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

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

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

SOREA Cia. d’aigües
Tel. 93 879 49 46
FECSA Cia. llum
Tel. 900 747 474

Ensenyament

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

CA L’ALEMANY

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

Tel. 93 841 20 62
Fax 93 841 15 16

Escola de Música
Tel. 93 841 37 76

CAN LLETRES
Tel. 93 841 37 02

Serveis territorials
Policia Local
Mòbil Policia Local
Tel. 696 97 93 98

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. 93 472 91 39

Escola Bressol Petits Infants
Tel. 93 841 03 75
Escola Bressol Petits Estels
Tel. 93 841 19 74

Taxi Santiago Rodríguez
Baches

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

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.

