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Intercanvi cultural
Llinars-Sella
La Colla Giola de Llinars i la Colla
Gegantera la Patufa van anar fins a
Sella, a prop d’Alacant, per realitzar un
intercanvi cultural
Els dies 17, 18 i 19 de març la Colla Giola de Llinars juntament
amb la Colla Gegantera la Patufa van anar fins al poble de
Sella, a prop d’Alacant, per realitzar un intercanvi cultural de
danses i banda amb la Unió Musical l’Aurora de Sella.
Al dissabte matí es va donar el tret de sortida a les diverses
activitats amb una cercavila pels carrers del poble amb els
gegants de Llinars, en Rimbau i la Sibil·la, que va finalitzar
a la plaça Major. Allà, després de la rebuda per part les
autoritats d’ambdues viles amb el ball d’homenatge, va iniciarse el tradicional ball de Gitanes de la Colla Giola. Aquest va
començar amb l’entrada a plaça dels gegants i la paròdia del
vell i la vella. Tot seguit la Colla Giola, formada per 16 parelles
i encapçalada per dues núvies, la d’enguany i la de l’any que
ve, van iniciar els diferents balls.
Com és tradicional a mitja ballada les cambreres, que per
primera vegada van comptar també amb la presència de
cambrers, van repartir la ratafia als balladors i balladores. En
finalitzar la ballada, el Grup de Danses de Sella va tancar el
matí amb unes danses tradicionals valencianes.
A la tarda, després que la gent de Sella convidés a la gent
de Llinars a menjar paella, van fer una demostració de pilota
valenciana tot convidant-los a jugar amb ells. Seguidament
va ser el torn de la banda i el cor de la Unió Musical l’Aurora
de Sella, que van fer un concert a l’església del poble que
va deixar a tothom bocabadat, interpretant majoritàriament
peces composades o arranjades pel director, Miquel Morales.
Per finalitzar la festa, la Xaranga Bèrnia va estar tocant fins
ben entrada la nit, animant tant a locals com visitants.
I com tot intercanvi, d’aquí uns mesos tindrem el plaer de
poder acollir a la Unió Musical l’Aurora de Sella a Llinars, i
que ens faci una actuació al Teatre Auditori de Llinars.
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Projecte Bib-edu
Prova pilot de foment de la lectura
El projecte Bib-Edu té per objectiu
potenciar la biblioteca com un espai de
recursos on tant els alumnes com els
professors, i tota la comunitat educativa
en general puguin trobar informació en
diversos suports.

adreçades a educació infantil, primària i
secundària, així com accions de suport
als projectes de recerca que com a
centre de recursos la biblioteca pot
portar a terme. Aquestes activitats són
les següents:

Aquest projecte actualment s’està
duent a terme a l’escola Damià Mateu
com a prova pilot, amb la intenció
de traslladar-lo a la resta de centres
educatius del poble.

»» Presentar la biblioteca municipal a
través de l’autora de capçalera, una
il·lustradora local i una companyia de
contes.

S’entén la biblioteca com un recurs
fonamental per a l’adquisició de
les competències bàsiques i el
desplegament dels continguts
curriculars, i com un element clau
en l’assoliment de l’hàbit lector, la
competència informacional i l’adquisició
d’aprenentatges autònoms.
La biblioteca pública és un element clau
en la formació lectora de l’alumnat,
a partir de propostes didàctiques
de foment del gust per la lectura
i l’adquisició de l’hàbit lector, en
col•laboració amb els centres educatius
del municipi. El projecte Bib-Edu dóna
suport al Pla lector de centre i a les
biblioteques escolars amb diverses
accions de foment de la lectura.
Aquest projecte ofereix un catàleg
d’activitats de foment de la lectura

descoberta del potencial informatiu al
qual dona accés i amb la lectura com
a activitat de plaer personal.
Aquestes cinc activitats pivoten sobre
tres eixos principals: coneixement i ús
de la biblioteca, coneixement i ús del
fons documental i aprendre a investigar
i a utilitzar la informació.

»» El bagul de llibres per a les escoles:
rotació d’una sèrie de baguls plens
de llibres procedents de la Biblioteca
de Llinars del Vallès, que arriben
fins a les aules de les escoles durant
unes setmanes.
»» Formació per a l’ús de la informació:
sessions concertades de formació
per accedir a la informació
mitjançant l’aprofitament dels
recursos de què disposa la biblioteca.
»» Les maletes viatgeres: maletes amb
sis/set llibres infantils que aniran
passant pels domicilis de totes les
famílies de l’alumnat d’un grup
classe (estaran una setmana a casa
de cada nen/a)
»» I les visites guiades a la Biblioteca
Municipal: activitats relacionades
amb l’ús de la biblioteca, amb la
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ESPORTS

El gran repte continua al 2017
L’equip de Llinars del Vallès, LLINARS
SOLIDARI ha participat de manera
consecutiva en les tres últimes edicions
de la TRAILWALKER. L’any 2014 a
Girona, el 2015 a la Borgonya (França),
el 2016 a Madrid i aquest any 2017 ho
farà a Vitòria-Gasteiz els propers 20 i
21 de maig.
La TRAILWALKER combina generositat
i desafiament: generositat perquè cada
equips es comprometen a aconseguir
1500 euros, que Oxfam Intermón
destina per lluitar contra la pobresa
i la fam a més de 400 projectes de
cooperació, acció humanitària, comerç
just i sensibilització, a 50 països. I

desafiament perquè el equips de quatre
persones han de córrer o caminar a
peu 100 quilòmetres. És sens dubte el
major esdeveniment esportiu del món
per equips.
La manca d’accés a l’aigua potable
fa que milions de persones visquin
en la pobresa i que milers de dones i
nenes hagin de caminar cada dia molts
quilòmetres per anar a buscar aigua.
Amb el TRAILWALKER s’aconsegueix
donatius amb els quals Oxfam Intermón
acosta aquesta aigua perquè més
persones puguin tenir una vida digna.
“Camina per elles i canvia la seva vida”
és el lema de la TRAILWALKER.

http://trailwalker.oxfamintermon.org/es

L’equip Llinars
Solidari participarà
per quart any
consecutiu a la
Trailwalker

http://trailwalker.oxfamintermon.org/ca/
equipos/ficha/EUS2017/E50/llinars-solidari
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9è Duatló solidari Llinars Ginebró

El diumenge 12 de març es va celebrar
el 9è Duatló Llinars Ginebró, amb un
total de 167 participants. Un any més,
ha estat organitzat per l’Escola Ginebró
i l’Ajuntament de Llinars del Vallès, però
aquest any ha presentat algunes novetats.
En primer lloc el caire solidari de la prova,
ja que tots els diners recaptats aniran
destinats al Centre d’Educació Especial
Montserrat Montero de Granollers.
Per altra banda en aquest 9è Duatló
per primer cop s’ha habilitat la prova a
estudiants de secundària (entre primer
i quart d’ESO).
Per últim, un dels canvis més
importants ha estat el del recorregut:
El circuit a peu ha passat a ser menys
urbà i anar més estona per corriols.
En quant al circuit de btt, ha estat molt
tancat, com en anteriors edicions.
Aquest any també hi ha hagut la Mini
Duatló, dedicada als més menuts (entre
8 i 14 anys).

Els guanyadors d’enguany han estat
Modaliat Open

Modalitat Escolar

Sènior Masculí
1. Albert Camps – Media Club Triatló
2. Roberto Fidalgo – Medina Club Triatló
3. Marc Cirera – Best/Pallarès/Unica

Masculí 1r / 2n ESO
1. Alan Teixidó
2. Arnau Muñoz
3. Gerard Ledesma

Sènior Femení
1. Aina Picas – C.N. Reusploms
2. Claudia Marín – SCOTT Taymory
3. Bianca Barquet

Femení 1r / 2n ESO
1. Brenda Teixidó
2. Ainara Sandoval

Master Masculí (+ 40 anys)
1. Albert Torres
Master Femení (+ 40 anys)
1. Maite Rivero

Masculí 3r / 4t ESO
1. Santiago Bellido
2. Martí Monferrer
3. Arnau Monzonís

Informació cedida pel Javier Garcia de Gotzam.com

Activitats de l’Esportiu Maig i Juny
Torneig Pàdel Express

Taller Entrenament HIIT

Aqua Fest

Dissabte 13 maig, de 10.30 a 13.30h

Dissabte 27 de maig, tot el dia.

Dimecres 21 de juny de 20 a 21h

Diumenge 17 de juny, a la tarda.

Celebrem junts el dia
mundial de la família i
participa a tot un matí
esportiu per a famílies

Categories per nivells i
masculina i femenina.

Alta intensitat amb el mínim
temps.

Avituallament per tots els
participants i premis per als
guanyadors.

L’objectiu és cremar greixos
amb un temps mínim de
treball i alhora tonificar la
massa muscular.

Macro màster
d’Aquadynamic, l’activitat
aquàtica més canyera de
la marca internacional de
fitness LesMills.

Family morning

Zumba | Roda pàdel |
Inflable aquàtic
Pots apuntar-te a 1, 2 o les
3 activitats. Participa a tot
el pack!
Activitats gratuïtes i obertes a
tothom.
Portes obertes durant tot el dia!
Cal inscripció prèvia a la recepció a
partir del 24 d’abril.
Inscripcions per a adult + un infant
mínim a la recepció del club.

Cal inscriure’s amb parella!
Inscriu-te a la recepció,
al telèfon 626 886 780 o al mail
padel@lesportiudellinars.cat

Obert a abonats i no abonats. Gratuït.
Places limitades.
Inscripcions a partir del 12 de juny a la
recepció del club.

Amb 4 tècnics dirigint la
sessió, dos escenaris i tota
la potència de la música com
mai abans l’havies sentit a la
piscina.
Obsequi per a tots els participants.
Inscripcions a partir del 29 de maig a
la recepció del club.
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Teniu una clàusula terra
en la vostra hipoteca?
Podeu reclamar!
Per poder reclamar la devolució dels
imports de les clàusules terra i despeses
de constitució de la hipoteca de manera
gratuïta i mitjançant un procés extrajudicial,
us recomanem que reviseu la documentació:
préstec, quadre d’amortització, rebut
bancari... Les clàusules terra acostumen
a trobar-se amb frases com: “límit de la
variabilitat”, “tipus d’interès” o “límits a
l’aplicació de l’interès variable”. Si aquestes
clàusules han estat declarades abusives són
nul•les i es pot reclamar els imports que
s’han pagat durant aquests anys.
Si esteu afectats us recomanem que seguiu
les instruccions que trobareu en aquest
qüestionari de consum que us hem preparat.
Tot i així des de l’oficina us recomanem
que donada la complexitat del tema us
assessoreu prèviament per una persona
experta. També és important que, per
accelerar el procés de devolució, prèviament
tingueu una orientació, com més acurada
millor, dels imports que us ha de retornar la
vostra entitat financera.
Què és una clàusula terra?
La clàusula que tenen alguns contractes de
préstec hipotecari on es fixa un límit en la
baixada del tipus d’interès pactat.
Com puc saber si tinc una clàusula terra
en la meva hipoteca?
La clàusula ha de constar en la vostra
escriptura hipotecària. Comproveu si, en
l’apartat on es fa referència als interessos, hi
diu que el tipus d’interès aplicable no pot ser
inferior, per exemple, al 3%, al 4%, etc.
És abusiva la clàusula terra?
Ho és si no us van informar de manera
transparent, clara i diferenciada del significat
i de les conseqüències de tenir una clàusula
d’aquest tipus en el contracte de la hipoteca.
Existeix algun procediment extrajudicial per
recuperar els diners de les clàusules terra?
Sí. S’ha aprovat una norma (Reial decret llei
1/2017) que fixa un procediment alternatiu a
la via judicial, gratuït i voluntari, per reclamar.
Aquest procediment alternatiu és
compatible amb la via judicial?
No. Mentre duri el procediment alternatiu no
podeu iniciar ni la via judicial ni cap altra via
extrajudicial per aquesta mateixa qüestió.
Si ja teníeu el cas en la via judicial, podeu
6
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acordar-ne amb el banc la suspensió per
acollir-vos al procediment alternatiu.
Com he de reclamar, d’acord amb aquest
procediment?
1r. Presenteu una reclamació per escrit
a l’entitat bancària on vàreu contractar la
hipoteca, de manera que en quedi constància
(carta certificada, burofax o per via
electrònica amb número de reclamació)
Les entitats bancàries han de tenir un
departament específic per resoldre aquest
tipus de reclamacions.
2n. L’entitat us pot contestar:
»» A) Dient que la devolució no és procedent.
En aquest cas haureu de reclamar per la
via judicial.
»» B) Fent-vos una proposta de càlcul de les
quantitats a retornar, amb els interessos
inclosos.
3r. Heu de contestar si esteu d’acord o no
amb el càlcul de l’entitat.
L’entitat bancària m’ha de retornar
necessàriament els diners?
No us han de retornar els diners
necessàriament. També us poden oferir
una mesura compensatòria diferent del
retorn dels imports, si bé us han d’informar
de la quantitats a retornar, de la mesura
compensatòria i del seu valor econòmic.
En aquest cas, teniu 15 dies per acceptar
l’oferiment i heu de fer-ho de manera
manuscrita i en un document separat.
Quant dura el procediment alternatiu?
Des de la presentació de la reclamació, teniu
un termini màxim de 3 mesos per arribar a
un acord amb l’entitat i perquè us aboni els
diners o us apliqui la mesura compensatòria
que pacteu.
En quins casos es considera que el
procediment ha finalitzat sense acord?
»» Si l’entitat rebutja la vostra petició.
»» Si després de 3 mesos no heu rebut cap
comunicació de l’entitat.
»» Si no accepteu el que us ofereix.
»» Si després de 3 mesos no us han retornat
la quantitat pactada.
Quin cost té aquest procediment
alternatiu?
Aquest procediment extrajudicial és gratuït.

Quins efectes pot tenir en la meva
declaració de la renda la devolució
d’aquest import?
Les quantitats rebudes no s’han de declarar.
No obstant això, haureu de fer una declaració
de renda complementària si vau fer constar
la hipoteca com a despesa deduïble (per
exemple, per inversió en habitatge habitual).
Us en podeu informar a l’Agència Tributària.
L’entitat us ha d’advertir que les devolucions
d’aquestes quantitats poden generar
obligacions tributàries. A més, informarà
d’aquests retorns a l’Agència Tributària.
Qui ha de pagar les costes processals
si no hi ha acord i opto per anar a la via
judicial?
L’entitat bancària pot ser condemnada a
pagar les costes del procés, només en cas
que la sentència que obtingueu sigui més
favorable que l’oferta que us va fer.
On puc sol·licitar més informació?
»» Per a informació general sobre com
reclamar, demaneu cita a l’OMIC de
Llinars de Llinars del Vallès a Can Mas
Bagà (sol·liciteu cita prèvia en el telèfon
93 841 38 42).
»» Per a informació general i rebre
assessorament sobre l’oferta que us
faci l’entitat bancària, podeu anar a una
Associació de Consumidors.
»» Si l’entitat bancària no respon a la
vostra reclamació, us diu que la vostra
clàusula terra no és abusiva o no arribeu
a un acord i decidiu anar a la via judicial,
podeu adreçar-vos al Servei d’Orientació
Jurídica, un servei públic i gratuït
d’atenció personalitzada, subvencionat pel
Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya. A Granollers, podeu adreçarvos al SOJ Carrer de Josep Umbert, 124,
creat en col·laboració amb l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Barcelona (sol·liciteu cita
prèvia en el telèfon 93 870 45 96
INFORME GESTIONS 2016 – OMIC
L’Oficina Municipal d’Informació al
Consumidor (OMIC) va registrar l’any 2016
un total de 92 gestions. (Inclou Reclamacions
i queixes sense tràmit de registre).
Gestions 2016: El 90% de gestions,
corresponen a tràmits mitjançant el full
de reclamació per tal de sol·licitar una
compensació.
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Nou establiments participen
en la sisena edició de la
“Setmana del pintxo a Llinars”
La ruta, que valora les millors tapes
de Llinars coincideix de nou amb el
pont de Maig i pretén ser una iniciativa
per donar suport als establiments de
restauració del municipi a través de la
cultura de les tapes.
L’èxit d’anteriors edicions ens anima a
pensar que enguany igualarem els mes
10.000 pintxos servits en l’edició passada
malgrat ser un establiment menys.

Del 28 d’ abril al 7 de
maig, els establiments
competiran per guanyar
el premi a la millor tapa
de creació pròpia a través
d’un concurs

Els mateixos clients, mitjançant butlletes
premiarà tres categories (pinxo d’ or, de
plata i de bronze) escollides en funció de
la seva elaboració, originalitat i creativitat.
Entre totes les butlletes es sortejarà una
nit d’ hotel, entrades per a la temporada
primavera/Estiu al Teatre Auditori del
municipi així com una ronda de “pintxos”
per a dues persones als bars participants.

Creació de la mesa
local per l’ocupació

Històric de resultats
Any 2012
Nombre de Pinxos: 4.555
Nombre de Butlletes: 2.552
Any 2013
Nombre de “pintxos”: 6.624
(2.069 “pintxos” més)
Nombre de butlletes: 3.536
(quasi 1.000 més)
Any 2014
Nombre de “pintxos”: 8.593
(1.969 “pintxos” més)
Nombre de butlletes: 4.632
(1.096 més)
Any 2015
Nombre de “pintxos”: 11.145
(2.552 “pintxos” més)
Nombre de butlletes: 6.078
(1.446 més)
Any 2016 (amb un establiment menys):
Nombre de “pintxos”: 10.476
(669 pintxos menys)
Nombre de butlletes: 5.646
(432 butlletes menys)

Taller formatiu
sobre la selecció
de personal per
competències

El Ple de l’Ajuntament del passat 27 de març va aprovar la creació de la mesa local
d’ocupació. L’objectiu de la iniciativa de crear una mesa local d’ocupació és promoure
una ocupació estable i de qualitat entre el teixit productiu de Llinars i la generació de
sinergies entre els seus agents econòmics. La mesa estarà formada per representants
de l’Ajuntament (l’Alcalde o la persona en qui delegui i un representant com a mínim del
Servei Local d’Ocupació), empresaris, comerciants i treballadors amb un objectiu únic:
crear ocupació a Llinars del Vallès.

El servei local d’ocupació va posar
en marxa una formació dirigida a les
empreses amb l’objectiu d’adquirir
els coneixements necessaris per
entrevistar i seleccionar personal en
base a les competències requerides
per un lloc de treball.

Aquesta mesa vol millorar l’ocupació i la cohesió social a través d’una millor
comunicació entre els agents implicats i potenciar la formació com un dels elements
centrals en les polítiques actives d’ocupació.

El taller, que es va celebrar el
passat 30 de març, anava dirigit
a empresaris, emprenedors, caps
i personal de Recursos Humans
i, en general, a persones amb la
responsabilitat d’entrevistar i avaluar
candidats per un lloc de treball.

La mesa proposa un àmbit de col•laboració estable entre l’administració i els agents
econòmics de Llinars per fomentar la creació de llocs de treball. Un nou espai que
permet fer un salt endavant en aquest àmbit i ampliar la perspectiva del que ja és una
prioritat local.
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Llinars DO Alella
L’any 2012 l’Ajuntament de Llinars
va sol·licitar la inclusió del municipi
de Llinars dins el Consell regulador
de la denominació d’origen DO Alella.
Finalment, i després dels estudis
tècnics realitzats al municipi que han
conclòs que Llinars és apta per a
la producció de vins amb DO Alella,
a finals del 2016 es va aprovar la
incorporació de Llinars del Vallès com a
DO Alella.

Llinars
és el primer
municipi
de la comarca
en allotjament
rural
Des de l’any 2015 s’ha ampliat l’oferta
d’allotjament de turisme rural al
nostre municipi. Actualment Llinars
compta amb 66 places i es situa en
el primer municipi de la Comarca del
Vallès Oriental amb nombre de places
de turisme rural, per sota hi ha el
municipi del Montseny amb 50 places.

8
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Durant aquests anys l’Ajuntament de
Llinars ve realitzant diferents activitats
per promocionar i difondre el vi DO
Alella amb activitats a la biblioteca
i participant en la setmana del vi
DO Alella que cada any organitza el
Consorci de Promoció de l’Enoturisme
de la DO Alella.
En aquest sentit, durant aquest mes de
març de 2017, la Biblioteca de Llinars

ha organitzat una sèrie d’activitats
relacionades amb el món del vi, dins
el programa Biblioteques amb DO,
Lletres i vins 2017, de la Generalitat de
Catalunya. La Biblioteca ha organitzat
una exposició, En clau de vi, dos
tallers, un de vidre creatiu i un altre de
creativitat amb taps de suro, i l’hora del
conte ha estat de temàtica relacionada
amb el vi.

ENSENYAMENT I JOVENTUT

5è aniversari de Can Lletres
Can Lletres va néixer el 2012 amb el
desig d’esdevenir un centre obert i
referent de la formació permanent dins
el municipi de Llinars del Vallès.
Un dels seus objectius és aconseguir
que tota la població de Llinars del Vallès
tingui al seu abast una àmplia oferta
de Formació Permanent per tal que
pugui adaptar-se als constants canvis
de la nova realitat social; així com ser
observatori d’estudi permanent de les
necessitats formatives de la població
adulta del municipi.

Un altre objectiu fonamental és el
de donar suport als nens i nenes en
edat escolar tant a primària com a
secundària, oferint activitats educatives
per complementar la seva formació
durant el curs escolar; i oferir espais
d’estudi i trobada, des de la vessant
pedagògica, als joves del municipi, en
moments puntuals al llarg del curs
escolar o ens els seus estudis postobligatoris.
El passat 18 de març va tenir lloc el
5è aniversari, dedicat als cinc sentits,

10è aniversari de
l’escola bressol municipal
L’escola bressol municipal enguany fa 10 anys. Per tal
de celebrar-ho es farà un acte el dia 30 de juny fent-lo
coincidir amb el comiat del curs actual, amb activitats
lúdiques pels nens i nenes. La celebració estarà oberta a
tothom però sobretot es vol comptar amb la participació
dels ex-alumnes.
Durant aquests 10 anys per l’escola han passat molts infants
en la qual han tingut el primer contacte amb el món escolar.
Actualment la gestió la porta la Fundació Pere Terrés.
L’escola ha viscut diverses etapes, la darrera ha estat la
de l’ampliació de l’actual edifici i supressió del de la plaça
Ventura Gassol. En l’actualitat és una realitat consolidada en
el municipi.

partícips innegables de l’aprenentatge,
que connectats entre ells permeten la
difusió d’una visió àmplia de l’educació
permanent.
Durant la celebració van tenir lloc
diverses activitats per a totes les
edats, tot recordant que l’educació i
l’aprenentatge no tenen cap límit d’edat.
Durant aquests darrers 5 anys s’ha
celebrat cada aniversari atesa la joventut
de l’equipament. A partir d’ara es preveu
celebrar-ne només els números rodons.

40è Aniversari
de l’Institut Giola
Aquest any, l’Institut Giola
celebra 40 anys. És per
això que s’ha fixat un dia
de celebració que serà
el proper dissabte 27 de
maig en el qualdurant el
matí es realitzaran diverses
actuacions d’animació, una
exposició i un dinar per a
professors i PAS al final.
L’equip organitzador de la
diada desitja que sigui un
dia de trrobada i record dels
moments viscuts durant
aquests 40 anys.
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PUNT DONA

L’alumnat de l’assignatura
Teatre i Vida va interpretar
“Pringats? No, gràcies”
L’Isaac, el Manu, l’Andrei, l’Omar, la Karla, el Javier, la Carla, el
Lluís, l’Iván, el Daniel, l’Ivan i la Daniela són els 12 alumnes de
2n d’ESO de l’assignatura optativa Teatre i Vida que el passat
11 de febrer van representar al TA “Pringats? No, gràcies”,
esquetxos teatrals sobre situacions conflictives que es poden
donar en l’àmbit escolar.
El Punt Dona de l’Ajuntament i l’Institut Giola van decidir crear
aquesta assignatura que es va posar en marxa el curs passat,
per tal de construir el marc i l’atmosfera que permet detectar
estudiants que poden estar sofrint situacions conflictives, tant
en l’àmbit escolar com en l’àmbit familiar o d’un entorn proper, i
que no gosen comunicar-ho.
L’any passat l’obra representada va ser “Ferits, però si vols...
Pots!” Que va gaudir d’un gran èxit. Aquest curs, sota el lema:
“Què hi ha darrera de la violència?” els alumnes de l’optativa
Teatre i Vida, que porta a terme la professora Magda González,
han interpretat “Pringats? No, gràcies” sota la direcció de Nona
Asensio.

Celebració
del Dia
Internacional
de la dona
treballadora

El 8 de març, Dia de la Dona
Treballadora, es va celebrar
un acte de commemoració
a la Biblioteca de Llinars per
reivindicar el paper de la dona
en la societat, i commemorar
la lluita de la dona per la
seva participació juntament

Els objectius generals de l’assignatura optativa “Teatre i vida” són:
»» Sensibilitzar a l’alumnat de 2n d’ESO sobre la problemàtica
de les relacions abusives a través del teatre.
»» Desvetllar possibles vocacions de l’àmbit artístic i creatiu a
partir de la pràctica teatral.
»» Oferir eines i recursos als participants perquè puguin posar
paraules a les situacions que viuen.
Per altra banda, els objectius específics són:
»» Descobrir, a través de la creació teatral, els motius que
generen situacions conflictives en les relacions personals.
»» Desenvolupar, mitjançant l’escriptura d’un esquetx, quins
són els elements que intervenen en la creació.
»» Aprendre a construir personatges que reflecteixin la
personalitat humana en tota la seva profunditat.
»» Aprendre a analitzar situacions conflictives i a extreure
conclusions.
»» Conèixer i aprendre els aspectes principals del treball teatral
(des dels aspectes actorals fins al conjunt de llenguatges
escènics que intervenen en una posada en escena).

amb l’home al món laboral,
i per tant el dret a la seva
independència econòmica,
tot denunciant el masclisme
i micromasclisme que es
produeixen en molts àmbits.

lectura del manifest. I finalment
es va retre homenatge a
Carme Roig Vera, per la seva
implicació altruista en la
Parròquia de Llinars i en el
Centre excursionista.

En primer lloc es va dur a
terme una actuació de “Soroll
de telers” que ens va fer
reflexionar sobre el paper
que tenien les dones en
l’àmbit tèxtil, la dignitat en el
treball i alhora les situacions
d’explotació i desigualtat
actuals que seguim patint.

Algunes de les dones es van
vestir de negre, per recordar
que tot i que el 8 de març és
dia de la dona treballadora,
hem de tenir present que
només en el que portem
d’any ja hi ha 16 víctimes
per violència masclista, i
per recordar que totes i tots
som responsables de la
conscienciació dels drets i
igualtats de les dones.

Seguidament l’associació
Dones de Llinars va realitzar la
10 PRIMAVERA 2017 LLINARS DEL VALLÈS

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.

Diana és nom de princesa

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.

Sense anar més lluny, la setmana passada la meva filla petita parlava amb una amiga seva
per telèfon i li deia: “Ara sóc a casa de la meva mare. Miraré d’escapar-me tan aviat com
pugui, però la dona és tan carai de pesada que no sé fins a quina hora em tindrà aquí…”
Em vaig empassar les llàgrimes fins que va passar per la porta. Quan vaig sentir el cop de
porta vaig engegar a plorar. Aquella nit no vaig sopar, ni vaig dormir. Aquella nit vaig sentir
que em moria una mica.

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.

Com que avui és dilluns, avui li toca treure el cap al meu fill gran. Em fa gràcia aquesta
expressió: “treure el cap”. De fet la majoria de dies és l’únic que fa. De vegades penso que
algun dia només traurà el cap per la porta i que ni tan sols acabarà d’entrar a casa. Els
peus i el cos es quedaran al replà de l’escala i amb el cap dirà: “Mama, esteu bé, oi que sí?
Si et falta res truca’ns. Adéu. Fins dilluns”. Millor que no em passi res perquè segurament
quan obri la boca per explicar-li què em passa ja serà a baix al portal.

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.
Avui us oferim el relat Diana és nom de
princesa, escrit per Maribel Bella Orrit.

Em dic Paula. Mai no m’ha agradat el meu nom. De fet no he entès mai per què em van
posar Paula. A la meva època era un nom molt malvist.
Visc sola. Al meu pis de tota la vida. Al pis on vaig anar a viure quan em vaig casar. Al pis on
vaig donar a llum els meus tres fills. Al pis on he celebrat més de 200 aniversaris. Per sort
no tots eren meus. Al pis on vaig riure quan els meus fills van aprendre a caminar i al pis on
vaig plorar quan va morir el meu marit ajagut al llit que havíem compartit tota la vida.
Tinc 90 anys, el cos marcit, però el cap molt clar. Més clar que mai diria jo. És curiós,
perquè últimament he observat que hi ha gent que em tracta com si “no hi fos tota” i
gosen xerrar davant meu com si no els sentís.

M’imagino que tots els meus fills deuen tenir un full a la nevera on es deu detallar a qui
li toca passar revista de la pobra vella. Al matí quan es lleven deuen dir: “Merda, avui em
toca passar a veure la mare!” Estan tots enfeinats i com que jo encara em trobo bé no
entenen per què han de venir. Fa dos anys vaig caure un dia a casa. Per sort no em vaig
fer gaire mal, però des d’aquell dia els vaig demanar que cada dia passessin a veure’m. A
tots els va semblar bé, però ara com que ja em veuen valenta ja no entenen què carai han
de venir a fer.
Sort en tinc dels dimecres. El dimecres és el meu dia preferit. Els dimecres ve una noia
a banyar-me i a ajudar-me amb les feines de casa. Es diu Diana. Diana sí que és un nom
bonic. Diana. És nom de princesa.
Per la manera d’obrir la porta ja podria saber que és ella. Ho fa amb cura. Com si no
tingués tard. I això que cuida cinc àvies més i té tres fills petits.
Els dimecres, després de banyar-me, em posa força crema a tot el cos i una d’especial
per a la cara. L’altre dia li vaig demanar per a què serveix la crema que em posa. Diu que
és una crema antiedat (fa dies que me la posa i jo encara en tinc 90), que té liposomes,
retinol, vitamines i protecció per al sol. Quan parla ho diu tan convençuda! Per mi que
es pensa que algun dimecres obrirà la porta i em trobarà sense arrugues. El que més li
agrada del món són les cremes, els maquillatges i els perfums. Diu que en una altra vida
obrirà una perfumeria. I jo li dic: “No sigues ruca: la vida ja la tens! Només et falta obrir la
perfumeria”. I riem totes dues una bona estona.
Cada dimecres repetim el mateix ritual. Després de banyar-me i posar-me cremes,
remena una bona estona l’armari fins que troba alguna brusa de color clar (diu que els
colors clars em ressalten els ulls); em posa quatre gotetes de perfum del car i llavors em
fa sortir una estona al balconet perquè em toqui el sol.
Quan sóc allà al balcó espio si algú em mira. Sóc una vella de 90 anys però em sento tan
maca que de vegades penso que els veïns deuen dir: “Mireu quin goig que fa la Paula”.
Sort en tinc de la Diana. De vegades parlem de les cremes o del gust del pa o de l’olor de les
violes que tinc al balcó. És igual. Ella pregunta, jo li explico i ella m’escolta. Jo pregunto, ella
m’explica i jo l’escolto. És tot el que vull, és tot el que necessito, és el que em manté amb vida.
PRIMAVERA 2017 LLINARS DEL VALLÈS
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SERVEIS CENTRALS

Horaris
Oficina d’Atenció
al ciutadà
Ajuntament
de Llinars del
Vallès
Plaça de la Vila
Atenem al ciutadà de dilluns
a divendres de 8 a 20h
Tel. 93 841 27 50
Ca l’Alemany
De dilluns a divendres de 8 a 14.30h
Tel. 93 841 26 00
Can Mas Bagà
De dilluns a divendres de 8 a 14.30.
Dilluns i dimecres també de 16 a 20h
Tel. 93 841 38 42

Novetats en
l’Impost de
Béns Immobles
per a l’any 2017
L’Ajuntament de Llinars del Vallès ha fet
els tràmits necessaris per tal d’aconseguir
una baixada en l’Impost de Béns Immobles.
A banda d’aquesta novetat, enguany el
fraccionament dels rebuts domiciliats de
l’impost sobre bens immobles ( IBI ) o com
es coneix popularment “La contribució” es
farà en tres vegades.
Per tant a Llinars del Vallès:
»» Baixa l’ IBI un 5 %
»» El fraccionament dels rebuts
domiciliats, aquest any, es farà en
tres vegades: (juny, setembre i
desembre).

IBI
-5%
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Consulta popular
usos antic CAP
En el darrer número de
l’agenda de serveis es va
facilitar la informació i els
vots per tal que els veïns
i veïnes de Llinars del
Vallès poguessin donar
la seva opinió sobre
quins usos creien que
eren millors per destinar
l’edifici de l’antic CAP.
Una vegada recollits
els vots de les urnes
que a tal efecte es
varen distribuir per

les dependències
municipals, el resultat ha
estat el següent:
Vots emesos: 179
Vots nuls: 2
Preferències:
Sales multiusos: 72
Casal Joventut: 32
Centre de dia gent gran:
23
Casal d’entitats: 21
Sala exposicions: 15
Altres (9 opcions): 14

SERVEIS TERRITORIALS

Modificació
pla general
urbanístic
municipal
Participació ciutadana
Des de fa uns mesos l’Ajuntament de
Llinars està treballant en la redacció del
nou Pla General Urbanístic Municipal.
A tal efecte es varen constituir unes
comissions i es varen realitzar uns tallers.
Les comissions que es varen crear són:
»» Comissió Política (alcalde i regidors/es)
»» Comissió Tècnica (tècnics redactors i
tècnics municipals)
»» Consell de Participació Ciutadana
(representants d’entitats)
La seva composició s’ha decidit
amb criteris de representativitat i
operativitat.
Representativitat: Les entitats triades
varen ser-ho en raó de representativitat
per número de socis, número de
practicants, número de representants,
número de treballadors... etc.
Operativitat: S’ha valorat el fet que
estiguessin operatives i que seva
activitat sigui diària, setmanal, mensual.
Evidentment es podrien haver triat
altres, però creiem que les triades

representen fidelment el “teixit”
associatiu del municipi.
Les entitats participants en el Consell de
Participació Ciutadana i els tallers són:
»» Unió de Botiguers
»» AAVV Can Boatell
»» AAVV Sant Josep
»» AAVV Collsabadell
»» AAVV El Coll
»» AAVV Sanata
»» INTERMAS
»» MAGNETI MARELLI
»» HIDROCOLOR
»» FLAMAGAS
»» Empreses constructores
»» APIS
»» Agrícola Ramadera Comarcal
de Llinars
»» Deixebles de la Kabra
»» Colla Gegantera La Patufa
»» Centre Excursionista Llinars
»» Centre d’Esports Llinars
»» Càritas Parroquial Santa Maria
del Prat
»» Gent Gran i Pensionista
»» AMPA Damià Mateu
»» AMPA Salvador Sanromà
»» AMPA Institut Giola

S’han realitzat els següents tallers:
»» Dos tallers el dia 12-12-2016, un amb
representants dels sectors industrial,
agrícola i ramader, i un segon amb
representats del sector comercial
»» Dos tallers el dia 17-12-2016, un amb
representants del sector immobiliari
i de la construcció, i un segon amb
representants del teixit associatiu veïnal.
»» Un últim taller el dia 10-02-2017,
amb representants de les entitats
culturals i esportives
També s’ha realitzat una enquesta
telefònica (400 enquestes vàlides).
Cal recordar la possibilitat d’adreçar
suggeriments després d’aprovar l’Avanç
del POUM i formular al·legacions
després de l’aprovació inicial del POUM.
En definitiva, el nou Pla Urbanístic
Municipal serà molt important pel futur
del nostre municipi i per això el poble hi
ha participat, hi participa i hi participarà
en la seva elaboració.
Els representants de les entitats, els
enquestats, faran que siguin milers els
ciutadans que puguin manifestar les
seves inquietuds, idees i queixes.
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APUNTS CULTURALS

2017, any Puig i Cadafalch
La commemoració dels 150 anys del seu naixement coincideix amb la
commemoració del centenari de la seva presidència a la Mancomunitat de Catalunya.
Durant aquest any, amb motiu dels
150 anys del naixement de Josep
Puig i Cadafalch, s’organitzaran
congressos, exposicions,
jornades, seminaris i itineraris. La
commemoració se centrarà en la seva
obra arquitectònica, arqueològica,
d’historiador de l’art i en la seva
presència en el món de la política.
Autor de nombroses obres, algunes
tan emblemàtiques com la casa
Terrades, coneguda com la casa de
les Punxes, la fàbrica Casamorra,
actual seu del Caixafòrum i la casa
Ametller al Passeig de Gràcia de
Barcelona, Puig i Cadafalch també és
conegut per la seva acció política i de
govern, des d’on va idear, impulsar i
dirigir projectes de gran importància
pel país. De fet la commemoració
dels 150 anys del seu naixement
coincideix amb la commemoració del
centenari de la seva presidència a la
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Mancomunitat de Catalunya.
Com a president de la Mancomunitat
de Catalunya va desplegar les
polítiques iniciades per Enric Prat de
la Riba creant institucions culturals,
expandint les infraestructures viàries,
telefòniques i elèctriques, i millorant
els models d’explotació agrària
catalans. Així cal destacar la creació
de l’Escola d’Alts Estudis Comercials
el 1918, la xarxa de biblioteques
populars entre el 1918 i 1922, l’Escola
d’Infermeres Auxiliars, el Servei
Meteorològic de Catalunya el 1919,
l’elaboració d’un complet mapa de
Catalunya a escala 1:50000 i un de
geològic el 1920, l’Escola Industrial
de Teixit de Punt a Canet de Mar el
1922, la Biblioteca de Catalunya el
1914 o el Museu d’Arts Decoratives i
d’Arqueologia al Parc de la Ciutadella.
Aquestes institucions donaven
caràcter intel·lectual i científic

al projecte de recuperació de la
identitat catalana i, de fet, molts d’ells
encara continuen actius com ara
l’Institut d’Estudis Catalans, el Servei
de Conservació i restauració de
monuments, la Junta de Museus o la
Biblioteca de Catalunya.
L’Any Puig i Cadafalch està organitzat
pel Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya, les
Diputacions de Barcelona, Girona,
Lleida i Tarragona i pels ajuntaments
de Barcelona, Mataró i Montblanc.
Per conèixer tots els actes al voltant
de l’any Puig i Cadafalch podeu
consultar el web:

http://cultura.
gencat.cat/ca/
anypuigicadafalch/

APUNTS CULTURALS

Visita el museu Pau Casals!
Tots els habitants, que acreditin la seva residència a Llinars del Vallès,
podran visitar gratuïtament el museu Pau Casals ubicat al Vendrell.
L’Ajuntament de Llinars del Vallès
va signar 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 dóna, des de l’any passat,
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 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).

www.paucasals.org
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ON VIATJA LA GENT DE LLINARS?

Califòrnia,

“The Golden State”
Califòrnia és un estat dels
Estats Units d’Amèrica
situat a la costa oest,
vorejant l’Oceà Pacífic.
És l’estat més ric i més
poblat dels Estats Units, i
el tercer en extensió.
La capital de Califòrnia
és Sacramento, però les
ciutats més conegudes
són Los Ángeles i San
Francisco. Té frontera
amb els estats d’Arizona
i Nevada a l’est, on hi ha
la ciutat de Las Vegas,
Oregon al nord, i amb
l’estat de Baixa Califòrnia
de Mèxic al sud.
Califòrnia és coneguda
com l’Estat Daurat (The
Golden State), un nom
que fa referència a la
febre de l’or del segle XIX.

L’Adrià Avila va viatjar el
passat mes de novembre a
Califòrnia i ens ha explicat la
seva experiència en aquesta
entrevista.
Per què vas decidir fer el
viatge?
Vaig anar a visitar la meva
parella que estava fent un
erasmus a una universitat
de San Diego i era una
oportunitat per conèixer
aquella zona dels Estats Units.
Quin recorregut vas fer?
Vaig anar de Barcelona fins
a Londres, i des d’allà a
Los Ángeles on vam estar
dos dies, i vam visitar la
ciutat, Venice Beach i Santa
Mónica. Després vam anar
cap a las Vegas on vam
passar una nit i des d’allà
fins al Gran Cañón del
Colorado. La idea però, era
visitar abans el Sequoia
National Park, però vam
tenir un accident i els temps

se’ns va reduir, pel que vam
anar directament a San
Francisco i d’allà fins a San
Diego. Finalment vam tornar
a Los Angeles per agafar
l’avió de tornada.
Quina va ser la teva
primera impressió quan
vas arribar allà?
Al principi no m’ho creia,
el fet de pensar que
estava a Amèrica era
força sorprenent. Després,
quan ja vaig anar prenent
més consciència, va haver
coses que em van agradar
molt i d’altres no tant. Per
exemple, Los Ángeles no
em va agradar gaire perquè
és una ciutat molt gran i
per visitar té quatre coses
maques. Em va sobtar
molt la quantitat de sense
sostre que hi ha, i també
com condueix la gent, hi ha
autopistes de 7 i 8 carrils
i condueixen com bojos.
Sí que és veritat que hi
havia coses que només les
havia vist en pel•lícules o
en imatges i m’agradava i
em sentia molt privilegiat i
molt a gust de ser-hi, però
d’altres em van decebre
molt, em tiraven per terra
una mica el mite americà.
Aquest és l’encant de
viatjar, que coneixes de
primera mà com és una
ciutat o un lloc.
Sí que em va impressionar
molt positivament el Gran
Cañón, se’m queien les
llàgrimes de l’emoció, aquella
immensitat! És preciós.
I el que no em va agradar
massa tampoc va ser
Alcatraz perquè amb el
tour que compres et porten
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a l’illa i a partir d’allà tu
mateix fas la visita per
l’illa sense guia i sense
cap informació. Hi havia
audioguies a l’interior de la
presó que això sí que era
més interessant, només
de pensar les coses que
han passat allà dintre!
Però per la resta no em va
impressionar gaire.

els treballadors es puguin
desplaçar.

T’ho esperaves així?
No. De fet a mi sempre em
passa que quan viatjo a
algun lloc mai no me’ls trobo
com jo m’esperava.

Quina és la millor època
per viatjar-hi?
Jo penso que tot l’any
perquè el clima de Califòrnia
sempre és suau, tropical,
excepte a la zona de Las
Vegas on és mediterrani
i subtropical en algunes
estacions. No hi ha gran
diferència entre hivern i
estiu.

En aquest cas Los Angeles
me l’esperava molt més
maca, més espectacular,
perquè tret del Passeig de
la Fama, Hollywood, Beverly
Hills i Santa Mónica, és una
ciutat molt gran amb molts
edificis i bastant lletja.
I de la resta de ciutats que
vas visitar quina va ser la
que més et va agradar?
San Franscisco! Els
seus carrers, les cases
victorianes, etc. Em va
agradar molt. I dintre de San
Diego una petita illa que es
diu Coronado Island que
també és molt maca. S’havia
de passar un pont que si es
tancava no es podia accedir
a l’illa. Allà hi viu gent però
és com una zona més
exclusiva.
A prop de San Francisco
vam visitar els exteriors de
google. A l’interior no es
pot accedir si no tens algun
familiar o conegut que hi
treballi i et convidi, però els
exteriors són accessibles
per tothom. És molt gran!
De fet hi ha bicis perquè

I Las Vegas?
És maca de nit, no de dia,
per les llums i els casinos.
Vaig entrar a un casino per
veure com són per dintre,
tot i no tenir els 21 anys,
però no em van demanar la
documentació.

A la Costa oest dels
Estats Units la població
és multicultural, suposa
això un problema de
convivència?
No ho crec perquè és la part
que està tocant Mèxic i estan
molt acostumats a conviure
amb població sobretot llatina,
allà també es parla molt en
castellà, i la veritat és que es
veuen molt integrats.
Vas tenir en algun
moment sensació de
perill?
Ho vam passar molt
malament quan vam tenir
l’accident. Creuant una petita
ciutat que es diu Bakersfield,
un home es va saltar un
semàfor en vermell en una
cruïlla, anava molt ràpid
i nosaltres vam fer unes
quantes voltes i ens vam
quedar al mig de la carretera.
Jo estava dormint i em vaig
despertar amb el cop i el

ON VIATJA LA GENT DE LLINARS?
cotxe girant. L’home era d’allà, d’uns
65 anys i ens deia que no volia trucar
a la policia, que entre nosaltres i les
asseguradores negociéssim. Nosaltres
sense ser d’allà i sense saber com
funcionen les coses teníem por de que
ens enganyessin. Sort que passava
l’ambulància per allà i ho va veure i van
ser ells qui van trucar la policia. Al cap
de dos minuts teníem allà els bombers
i la policia. La idea era anar al Sequoia
National Park però no vam poder
perquè vam haver de canviar de cotxe,
la porta del cotxe que portàvem estava
abonyegada i no tancava, a més entrava
aigua perquè estava plovent. Aleshores
ens vam haver de quedar a l’aeroport
d’aquella ciutat perquè era on hi havia
l’oficina de lloguers de cotxes més
propera. Aquella nit, a més de perdre
temps ho vaig passar força malament.
Ens expliques alguna anècdota?
Al passeig de la fama hi havia raperos,
un d’ells se’ns va acostar parlant un
anglès súper ràpid i mentre anava
parlant va treure un cd i va començar
a escriure’l, em va preguntar el meu
nom, li vaig contestar i em va donar
el cd demanant-me que li pagués
alguna petita quantitat perquè deia
que m’havia posat el nom. A mi no
m’agrada aquest tipus de música però
em va saber greu i li vaig donar 5
dòlars, però em va enganyar perquè no
hi havia res escrit al cd.
I quan vam anar de San Diego a los
Angeles vam estar sis hores per arribar
perquè s’acostava el dia d’Acció de
Gràcies i la gent es desplaça moltíssim a
veure els seus familiars. Hi havia tant de
trànsit que un recorregut que es fa en 2
hores vam trigar 6 en fer-ho.
Tornaries allà?
Sí perquè em van quedar moltes coses
per veure. També m’agradaria veure la
costa est dels Estats Units.

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

ET VE DE GUST?

La Cristina Casadevall Cortès, molt
aficionada a la cuina, ens ofereix
dues receptes de cuina delicioses i
fàcils de preparar.
CARPACCIO DE CARBASSÓ

BOMBÓ FRED
DE XOCOLATA

Ingredients

(Recepta de postres crudivegana sense sucre)

• Carbassons tendres
• Panses de corint
• Encenalls de parmesà o tofu com opció vegana
• Vinagreta
•
•
Ingredients per fer la vinagreta

Es tracta d’un dolç a prendre amb moderació
però que aporta sacietat, greixos de qualitat,
proteïnes vegetals i sucres estables en sang.
És ideal si no disposem de molt temps per
cuinar i si hi ha llaminers a casa.

• 15 ml = una cullerada
• 6 cullerades d’oli d’oliva
• 2 cullerades de vinagre de poma o d’umebossi
• 1 cullerada de concentrat de poma
• 1 cullerada de tamari
Preparació
Tallar els carbassons a rodanxes primes, a continuació
afegim per sobre les panses i els encenalls de parmesà.
Per últim amanim amb la vinagreta.

Ingredients
• 1 plàtan madur
• mitja tassa d’avellanes
• 30 ml de cacau pur en pols
• 25 ml de xarop de coco
• 8 ml d’extracte de vainilla
• 8 ml de suc de llimona
• 85 ml d’oli de coco biològic fos al bany maria
• mitja tassa de coco ratllat
Preparació
En un recipient triturem les avellanes, a continuació
afegim el plàtan aixafat i la resta d’ingredients per
ordre i ho triturem tot.
Un cop ben barrejat ho posem al congelador en un
motllo de silicona durant un mínim de cinc hores.
El motllo pot ser de porcions ja fetes o rectangular
i després trossejar-lo.
Cal servir-los sempre freds i conservar-los a la
nevera i afegir coco ratllat a l’hora de servir-los.
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L’ ENTREVISTA

Espai Ruscalleda Art
Quan és apunt de celebrar se el
primer aniversari de la creació
de l’Espai Ruscalleda Art, volem
dedicar-li des d’aquestes pàgines
un article-entrevista amb els seus
creadors Georgina Misser i Albert
Valentí que ens parlaran d’aquest
projecte tan interessant.
Què és Espai Ruscalleda Art?
Un espai d’exposició creat per completar
la proposta cultural d’aquest poble en
l’àmbit de les arts plàstiques.
Com va sorgir la idea?
Com artistes que som sovint tenim
la necessitat d’ensenyar al públic les
nostres creacions en un marc adequat.
La idea és posar en contacte artistes,
el seu treball i el públic interessat en
disfrutar-ho. Recentment hem obert la
sala “El Culumpiu” dins l’espai. És una
sala permanent on presentem el nostre
treball antic i actual amb una constant
renovació.

Després vàrem tenir l’honor d’acollir
una petita antologia de l’obra de Silvia
Gubern “Ojos para ver”, per nosaltres
un referent de l’art català contemporani.
Acabàrem l’any amb una proposta
diferent, un intensiu “Mostra de
creadors” on vàrem presentar el treball
de diferents creadors amb horari
ininterrompuda.
Hem encetat l’any amb l’exposició “l’Art
de l’inservible” de Jordi Estivill amb
assemblatges, collage i terracotes. Una
exposició amb un treball colorista molt
especial.
Ara mateix preparem “Espai Ruscalleda
Primavera Art” que s’inaugura el proper
29 d‘abril a les 18h i durarà fins el 21
de maig obert els divendres de 17h a
20h, dissabtes de 11h a 14h I de 17h a
20h I diumenges de 11h a 14h i visites
concertades una quinzena d’artistes
amb el fil conductor la primavera...

Ruscalleda?
L’Espai es troba al primer pis de “Can
Ruscalleda” casa que pertany a la
família des de fa molts anys, era la
residència i celler dels avis. Vàrem
pensar que era adequat unir modernitat
i tradició i utilitzar el seu nom.
Art, quines són les vostres fonts
o, si la feu, què us determina en la
selecció?
Estem oberts a tot tipus de
manifestacions artístiques interessants.
Amb el temps podreu trobar exposicions
tant de factura més tradicional com
conceptual o abstracte ja sigui amb
pintura, escultura, dibuix, gravat,
fotografia, disseny, instal·lacions...
Intentem no tancar la porta a la creació.
Què heu fet fins ara?
Vàrem inaugurar amb “Visceral”
de Georgina Misser, una exposició
individual fruit del meu treball del
darrer any.
Va seguir la col·lectiva “Art Major”. El
cercle s’ amplia i vàrem oferir al públic
aquesta exposició amb set artistes.
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TU! SEGUR QUE TENS ALGUNA FOTO,
POSTAL, RETALL DE PREMSA...
del LLINARS D’AHIR i del LLINARS D’AVUI

PORTA-LES i PARTICIPA...és fàcil
En tan sols 3 passos:

Agafa les imatges
Vine,
et fem les fotocòpies
Projecte Coordinat:

Deixa-les a la capsa
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Pintor
Jesús Costa

ALTRES

Projecte Llinars d’ahir i Llinars d’avui
Un projecte artístic i alhora pot ser un recull documental històric del poble de
Llinars del Vallès
Aquest projecte té com objectiu principal fomentar la
participació dels ciutadans i ciutadanes del nostre municipi
a través de les diferents entitats. És un projecte artístic i
alhora pot ser un recull documental històric del poble de
Llinars del Vallès. A trets generals es tracta de fer un recull
d’imatges antigues i actuals, fetes en llocs o racons de
Llinars del Vallès.
Amb el recull d’aquestes imatges es farà una activitat
oberta per a tothom, que consistirà en folrar una estructura
de fusta (són dues “L” que simbolitzen una la del Llinars
d’ahir i l’altra la del Llinars d’avui).

Per recollir les imatges, s’han repartit unes capses a
diferents llocs del poble on poder-les dipositar. Però també
es poden enviar les fotos via correu electrònic a l’adreça
ahiriavui@llinarsdelvalles.cat
El fet d’enviar les fotos per aquesta via autoritza
automàticament a l’Ajuntament a fer-ne ús de les
mateixes. Cal que en el mail indiqueu el vostre nom i un
número de telèfon de contacte.

AMB TU, farem una gran escultura:
la L del Llinars d’ahir i la L del Llinars d’avui

Com?

Agafa les imatges
Busca fotos del poble, teves, de la teva família, amics,
d’activitats, festes, esdeveniments... tan actuals com antigues,
on es vegi que estan fetes en llocs o racons de Llinars del Vallès

Vine,
et fem les fotocòpies
Ves a la copisteria del carrer de l’Església, núm.2 o a la del
carrer Major, núm. 39 de Llinars del Vallès i, gratuïtament us
les faran. S’han de deixar a la capsa que hi trobareu

Deixa-les a la capsa
Tant si dones material original, com si el portes imprès pel
teu compte, deixa’l a les capses i segueix les instruccions
que trobaràs a les botigues del poble (associades a la UBIC) i
als següents llocs: Ajuntament, Can Mas Bagà, Ca l’Alemany,
Can Lletres, L’Esportiu, La Masoveria, Biblioteca i Teatre
Col·laboren les entitats:
Auditori
UBIC
També via correu electrònic a:
Esportives
Culturals
ahiriavui@llinarsdelvalles.cat
Juvenils
Indiqueu el vostre nom i un telèfon de contacte Educatives

I els Centres d’Ensenyament

Amb l’enviament de les imatges, automàticament s’autoritza a l’Ajuntament a fer-ne ús.
Un cop enviades hi ha temps de cancelació fins al dia 17 d’abril (drets ARCO)
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ESCRITS DELS GRUPS MUNICIPALS DE L’A JUNTAMENT
Grup Municipal d’ERC

Grup Municipal de GIPLL

Grup Municipal del PSC

Estem a la meitat de la legislatura.
Es hora de fer balanç del que s’ha fet i del
que s’està fent.

Benvolguts veïns,

Imaginem el Llinars de 2030

Ja som a la primavera, una època verda i
florida.

Com serà Llinars d’aquí 10 anys? I d’aquí 15?

Per una banda estan les obres, les reformes
i millores dels nostres equipaments, com
són:

Des que som a l’ oposició veiem que el
nostre poble és un dels més bonics del
Baix Montseny, s’ha adornat molt tota la
part central del poble, però seguim amb les
mancances de neteja de carrers tant a dreta
com a esquerra de la carretera.

• La construcció de la nova escola de
música a Can Marquès, que tenen previst
acabar-se el juny de 2018.
• La reforma del nou local pel Club Billar i
Slot que ja estan a punt d’acabar-se.
• S’han licitat les obres dels nous vestidors
del camp de futbol. L’inici es preveu un
cop finalitzada la competició per poder-les
estrenar el mes de setembre.
Per una altra banda, planificant nous
projectes com són:
• El nou Pla Urbanístic Municipal
• El projecte de reforma de l’antic C.A.P.
després d’haver realitzat la consulta
popular.
També s’estan estudiant les relacions amb
companyies que donen serveis al poble com
són:
• La companyia del servei d’aigua
• La companyia de neteja viària i recollida
de residus
Això es fa perquè creiem que s’ha de
millorar el servei que es dona als veïns i
veïnes de Llinars.
Properament es presentaran unes mesures
que regulin la situació dels animals de
companyia, especialment gossos, habilitant
zones on els animals puguin passejar am
seguretat i sense molestar a la resta de
veïns.
Seguim treballant, com sempre, perquè els
nostres carrers, places i parcs estiguin en
condicions i, per això, hi dediquem bona
part dels nostres esforços i recursos.
I tot això ho farem baixant la pressió fiscal
aquest any en el rebut de l’IBI.

També es veuen voreres molt fetes malbé,
tot i que els veïns i veïnes ho veuen amb
mals ulls. Esperem que en el nou Pla
Urbanístic es tinguin en compte aquestes
petites obres de manteniment.
Fer un vol amb una cadira de rodes pel
nostre estimat poble, i és complicat la
veritat, les barreres arquitectòniques
són enormes per moure’s amb total
independència.
Parlem de seguretat, tenim massa rotació
d’agents policials, les condicions laborals
semblen ser la causa. Perquè no se
soluciona?
També celebrem les millores que s’han
efectuat a les zones esportives. Les noves
grades del futbol, les filtracions d`aigua de
la pista annexa i del pavelló de bàsquet.
I en un futur els nous vestidors de futbol
que tant reclamava aquest sector.
Esperem que gaudiu d’aquests dies de festa
amb família i amics.

Aquestes són les preguntes que des del
Grup Municipal Socialista i des del PSC ens
hem fet.
Però no volem donar-li resposta nosaltres
sols. No creiem que sigui un únic grup
polític qui hagi de donar resposta als reptes
del futur de Llinars. Ni que sigui cosa
només dels polítics.
Creiem que qui ha de decidir el futur, des
del present i tenint sempre en compte
el passat, som tots els llinassencs i les
llinassenques.
Per això vam decidir preguntar, compartir,
debatre. Per això hem decidit tirar endavant
un cicle de trobades, uns Diàlegs, per
imaginar el Llinars de 2030.
Vam començar els nostres Diàlegs
el passat 30 de novembre, parlant
d’urbanisme. Vam comptar amb
l’arquitecte i regidor de Barcelona Dani
Mòdol, que va compartir amb nosaltres la
seva visió de com l’urbanisme incideix en
les relacions i la vida de les persones. I
vam presentar un projecte de cobriment de
la Riera, en el seu tram més urbà, per obrir
el debat sobre com integrar aquest tram
en la vida del poble. El més positiu, però,
va ser el debat, enriquit per la presència
de regidors d’altres forces polítiques, a qui
agraïm la participació i, sobretot, per les
intervencions de veïns i veïnes que van
voler compartir amb nosaltres la seva visió
sobre el futur de Llinars.
La propera trobada ha estat aquest 18
d’abril. Hem comptat amb la presència
de l’Eva Granados, diputada al parlament
de Catalunya, experta en polítiques
socials i en treball, que ens ha fet la
xerrada en torn a com les polítiques
socials i laborals ajuden a transformar les
societats. I vam presentar el projecte de
Mesa Local d’Ocupació, aprovat pel Ple
de l’Ajuntament, per fomentar la creació
de llocs de treball estables i de qualitat a
Llinars.
Tenim previst continuar amb una nova
trobada a mitjans de juny, per parlar sobre
les polítiques adreçades a les persones
(cultura, esports, gent gran, joventut, dona,
etc)
Us convidem a totes i a tots a participar-hi.
Perquè entenem que el futur ens pertany a
totes i a tots.
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Grup Municipal del MALL-CUP-PA

Grup municipal del PDeCAT

Durant anys hem demanat participació
ciutadana i què es faria en l’antic CAP.
L’única consulta feta ha estat el futur
d’aquest equipament, sent el resultat un
espai d’ús polivalent i per a joves.

Des del mon Municipal seguim pensant que
no podem estar “presoners” de un Govern
Central, que dia darrera d’altre no fa res que
dir-nos: que vol dialogar, que es vol entendre
amb nosaltres, que aquest SI, aquest any, i
amb tot tipus de musica i propaganda hi hauran
inversions per Catalunya..(Un Pla d’inversions
de 4 anys), amb un total de 4,200 Milions
d’Euros, es dir 1.050 milions d’Euro cada Any.

Hem demanat que els grups municipals
poguéssim tenir un espai de reunió,
entenent la política com un projecte ciutadà
de pensament crític.
Sense resposta Que no agrada el
pensament crític?
Més de tres legislatures demanant-ho, i
gràcies a la normativa del govern català, els
plens seran gravats de forma obligatòria.
Com ho hem sabut? No de forma directa
per part de l’equip de govern, sinó a partir
de l’anàlisi del pressupost en la darrera
modificació de crèdit.
El reglament de participació ciutadana
obligatori en la revisió del planejament
urbanístic (POUM) no el veiem garantista, ja
que ha permès a ERC excloure l’associació
ecologista “La Coordinadora” del debat,
la qual ja ha guanyat 2 contenciosos a
l’ajuntament: l’àmbit de l’anomenada
pedrera Ivonne i el Kàrting en un connector
ecològic.

Pro com ens ho podem creure, si avui dimarts
4 d’abril, el Senyor Montoro, Ministre d’Hisenda,
ha presentats el Pressupostos General de
l’Estat i la partida, corresponent a les inversions
per Catalunya del primer any, aquest 2017, NO
HI ES i ha sobre a tingut la barra de dir,...que
be...que serà mes aviat pel 2018, que es rebrà
aquest import (MES DEL MATEIX), paraules,
promeses, viatges cap a Catalunya amb molta
propaganda, moltes fotos i conferencies del
Sr. Rajoy, Sr. Albiol, Sra. Arrimades i res mes,
la realitat, ja la sabem, es la de sempre MES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

L’ecologisme no és benvingut a Llinars?

Aquesta continua reclamació, també des del
mon Municipal, es per denunciar, que aquesta
desídia, aquestes continues mentides del
Govern Central, que ens promet any rere any,
inversions que no fan mai, REPERCUTEIX I
MOL en el dia a dia del nostre país Catalunya,
de la nostre província i de la nostre localitat.

En el ple de març ens assabentem que
ERC i PSC treballaven des del 2015 en
estratègies per fomentar el treball local i la
creació d’una Mesa Local per a l’Ocupació.
En aquest temps s’ha deixat de banda
3 grups municipals. El secretisme i les
actituds partidistes són la millor opció?

Sinó es fan inversions, la nostre xarxa viaria, es
cada cop més precària, els nostres Hospitals
i Serveis mèdics cada cop mes mancats de
recursos, les nostres Escoles i Universitats,
tindran que seguir sent, les mes cares de tot
l’Estat, la nostre llei de dependencia i ajudes en
forma de beques, les menys dotades.

L’aprovació de la moció de “Casa nostra
casa vostra” a favor dels refugiats és un
primer pas, però cal anar més enllà de les
declaracions institucionals i penjades de
pancartes. Hem proposat la creació d’una
Mesa pels Drets Humans que treballi en
accions concretes i amb altres municipis.

Els peatges d’autopistes IGUAL, nosaltres
seguim pagant i a més tenim que rescatar les
de les rodalies de Madrid.

Fa anys que reclamem la gestió directa
de l’aigua. El nou model de gestió directa
proposat el veiem com a indirecte,
ja que l’explotació i manteniment, la
contractació i lectures de comptadors i la
facturació i cobraments ho farà l’empresa
subcontractada. La qual gestionarà un
41,50% dels costos i a més s’endurà un
19% entre despeses generals i benefici
industrial.

El preu de la llum, cada cop mes car (pero
que tota España este tranquila, que pronto va
a llover y el precio ya no subira tanto)...Rajoy...
dixit...ara be les portes giratòries per col•locar
amics i ex-ministres al consell d’administració
de les Elèctriques, això segueix igual.
Tot i així, la Societat Catalana, es generosa i
demanda que es compleixin els compromisos
adquirits, pel que fa a la llei d’acolliment de
persones (CASA NOSTRE ES CASA VOSTRE).
La cloenda, es trista, cada cop, estem pitjor,
cada cop ens collen mes, cada cop tenen
menys ganes de solucionar res..............................
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I PROU

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

CAN MAS BAGÀ
Serveis Socials
Punt Dona

EMERGÈNCIES

SANITAT

TRANSPORTS

Emergències
Tel. 112

Consultori municipal (CAP)
Tel. 93 841 05 73

RENFE
Tel. 902 240 202

Hospital de Sant Celoni
Tel. 93 867 06 17

Autobusos
Tel. 902 130 014

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

Mom’s Taxi
Tel. 637 306 295
jennyam5@hotmail.com

ESPORTS
Piscina municipal
Tel. 93 841 16 72
Camp de futbol
Tel. 93 841 29 31

Serveis d’ocupació local

Pavelló d’esports
Tel. 93 841 24 99

Servei de suport a les
empreses, emprenedors
i comerços

Pista annexa
Tel. 93 841 35 05

Oficina municipal
de consum

l’Esportiu i pistes de tennis
93 841 15 90

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

Cultura i Joventut
Punt informació juvenil
Esports
Tel. 93 841 38 42
Fax Can Mas Bagà
Fax 93 841 37 21

CAN LLETRES
Ensenyament
Tel. 93 841 37 02

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

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

SERVEIS DIVERSOS

Taxi Expósito
Tel. 608 495 673 / 938 427 283
taxiexposito@live.com
Taxi Miguel Pérez Bermejo
Tel. 636 976 976 / 637 408 135
taxillinarsmiguel@gmail.com
Taxis Berenguel
Tel. 639 136 161
santi_one456@hotmail.com
Taxi Domènec Giménez
Tel. 661 387 909
info@taxillinars.com
www.taxillinars.com

Oficina d’informació del
Parc Montnegre-Corredor
Tel. 93 867 94 52
SOREA Cia. d’aigües
Tel. 93 879 49 46
FECSA Cia. llum
Tel. 900 747 474
Museu Can Bordoi
Tel. 93 841 08 75

Escola de Música
Tel. 93 841 37 76

Fons Joan Pla i Gras
Tel. 93 841 27 50

Escola Bressol Petits Estels
Tel. 93 841 19 74

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

SERVEIS MUNICIPALS

Deixalleria
Tel. 93 744 50 96

Jutjat de Pau
Tel. 93 841 37 01

Consell Comarcal Vallès
Oriental
Tel. 93 860 07 00

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

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.

