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Primer aniversari del TA
El TA de Llinars és
un projecte viu i ple
de vida que pretén
ser un referent del
Baix Montseny i
especialment dels
llinassencs
i llinassenques

A punt de complir un any de vida, El Teatre Auditori de Llinars del Vallès, TA com
se’l coneix popularment, és un projecte de llarg recorregut per al nostre poble.
Un projecte cultural i social ambiciós i necessari per dotar al municipi d’un espai
d’entitats i d’un espai d’exhibició i producció cultural.
El TA neix com a edifici singular. L’arquitecte Alvaro Siza n’és l’artífex i la llum,
els espais diàfans i una característica platea en són els símbols. Va obrir les
portes el 22 de febrer de 2015, va iniciar programació el 21 de març de 2015 i tot
i que encara no ha estat oficialment inaugurat, per ell han passat gairebé 15.000
persones, més de 35 espectacles, més de 20 entitats i més de 15 empreses.
El TA de Llinars no és només un edifici singular, és un projecte viu i ple de vida
que pretén ser un referent del Baix Montseny i especialment dels llinassencs i
llinassenques. 5 línies de gestió caracteritzen el TA: mantenir una programació
d’espectacles de qualitat en la qual també tingui cabuda al talent local, ser la casa
per a les entitats del municipi, ser un punt de referència per a activitats de tipus
cultural, crear una aula de teatre al municipi de Llinars i potenciar el TA com a
espai de lloguer per empreses, companyies i persones que necessitin un espai amb
qualitat, proper, a preus assequibles i polivalent.
Durant el seu primer any de vida hi han hagut tres programacions. Les actuacions
del TA tenen preus a l’abast de tothom: teatre familiar a 3€ i a 5€, teatre i música
des de 8€ a 20€ màxim amb un preu mitjà per entrada de: 9,30€. A la programació
de tardor es van crear els abonaments.

Programació de primavera
La primera programació del TA s’inicia el 21 de març amb Veniu a mi. La Passió
de Llinars i acaba el 28 de juny amb Romans a la Catalana. Inclou 18 espectacles
repartits en 22 funcions (de La Passió se’n realitzen 4 i de El Cuaderno de Elisa 2) i
ocupa els mesos de març, abril, maig i juny.
Amb la obra Pels pèls i l’obra Temps s’exhaureixen les localitats.
Al gràfic es pot veure la tipologia dels 18 espectacles. Dels 7 espectacles de Teatre,
3 són de Teatre Amateur de grups municipals.
TIPOLOGIA D’ESPECTACLE
Teatre (7)
Música (5)
Dansa (1)
Circ (Primavera) (1) o Màgia (Tardor) (1)
Familiar (4)
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Programació de tardor
La programació de tardor del TA s’inicia el 13 de setembre amb El Joc de l’Amor i
de l’Atzar (acte que es considera de Festa Major) i acaba el 18 de desembre amb
el concert de Blaumut. Inclou 18 espectacles repartits en 20 funcions (de Carvalho
contra Vázquez Montalbán se’n realitzen 2 i de La Biblioteca d’en Noè 2) i ocupa els
mesos de setembre, octubre, novembre i desembre.

CULTURA

Editorial

Amb l’obra Lari Poppins s’exhaureixen localitats.
Al quadre es pot veure la tipologia dels 18 espectacles.
Dels 7 espectacles de Teatre, 2 són de Teatre Amateur de grups municipals. I cal
destacar que Carvalho contra Vázquez Montalbán va ser una coproducció.

El públic
La resposta del públic ha estat el millor de la programació del TA. Un públic que
ha participat dels espectacles i ha respost molt satisfactòriament a la programació
del TA.
Durant la temporada de tardor el TA va registrar 19 abonats: 12 de teatre, 5 de
música i 2 de teatre familiar.
Un total de 7003 espectadors han gaudit de la programació del TA, repartits en les
programacions de la següent manera:

Programació d’hivern
Encara vigent al tancament d’aquesta edició de l’Agenda de Servies, hem de
destacar des de gener els 100 abonats d’hivern, l’èxit de celebració del primer
aniversari l’últim cap de setmana de febrer, i els 6 plens d’aquesta temporada: 2 de
El Trencanous, 2 de Els veïns de dalt, 1 de Marits i mullers i 1 de Lo tuyo y lo mío.

ANY 2015

ESPECTACLES

FUNCIONS

PÚBLIC

MITJA DE
PERSONES PER
ESPECTACLE

% D’OCUPACIÓ

PRIMAVERA

18

22

3708

205

69

TARDOR

18

20

3295

182

62

TOTAL

36

42

7003

195

66

Us oferim una nova entrega de
l’Agenda de Serveis, la número 19,
una publicació que pretén informar de
l’actualitat relacionada amb el nostre
poble, fent un repàs de les notícies
succeïdes i de les futures, dels temes
d’interès que preocupen als nostres
veïns i veïnes, dels actes i les activitats
que hi tenen lloc, d’entrevistes i
reportatges, etc.
Aquest agenda fa un petit repàs dels
darrers mesos de 2015 i es centra
principalment en el primer trimestre
d’aquest any 2016, anunciant també
continguts de cara a un futur immediat.
Esperem doncs que us agradi aquesta
nova Agenda de Serveis.

La X Fira del Món Geganter tindrà
lloc a Llinars els propers 17 i 18
de setembre de 2016
Informació general:
http://webs.gegants.cat/firamongeganter

Per estar al dia de les darreres novetats:
https://www.facebook.com/firamongeganter2016
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2015, l’Any de les Biblioteques
La celebració ha servit per difondre el paper de les biblioteques
com a espai viu, que acull i expressa la màxima diversitat
A LA BIBLIOTECA EM SENTO RICA

El Govern de la Generalitat de Catalunya
va declarar l’any 2015 com a Any de
les Biblioteques, coincidint amb el
primer centenari de la creació de la
Xarxa de Biblioteques Populars de la
Mancomunitat de Catalunya. Va ser
un dels projectes més emblemàtics
de la Mancomunitat, que expressa, al
mateix temps, un dels signes d’identitat
de Catalunya: la consideració de la
cultura com un element clau per al
desenvolupament del país.
La celebració ha servit per difondre el
paper de les biblioteques com a espai
viu, que acull i expressa la màxima
diversitat.
El públic té una molt bona percepció de
les biblioteques; estem assistint a una
transició entre el lector, entès com a
consumidor passiu, i l´usuari, entès com
a prosumidor –productor i consumidor
de continguts- i això planteja un gran
repte. En aquest sentit els ciutadans
han fet seves les biblioteques, en fan un
gran ús per a tota mena d’activitats.
Gemma Armengol, autora de capçalera
de la Biblioteca de Llinars del Vallès
ha fet el següent text sobre el paper
d’agent cultural de la biblioteca:
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Les biblioteques són un dels grans invents de la humanitat. A nivell formal, fomenten
la lectura, acosten els llibres a la població, són un nucli de trobada, organitzen el
coneixement i el preserven. Però, més enllà de l’equipament, hi ha el paper que
juguen a la vida dels qui en som usuaris. No recordo el primer cop que vaig entrar a
una biblioteca, però el que tinc gravada és la satisfacció d’endur-me els llibres de la
biblioteca de la plaça Lesseps quan era petita. Sortir amb un llibre sota el braç em
feia sentir bé, encara em passa. Algú confia en mi i em deixa endur llibres, esperant
que els tornaré; és una responsabilitat que m’atrapa. De vegades, m’ha semblat
que deixar-te un llibre és un reclam perquè hagis de tornar, n’agafis un altre i així
entris en un bucle infinit. En veure que n’hi ha tants altres al meu abast, em sento
submergida en l’abundància. A quin altre lloc pots rodejar-te de tanta riquesa i no
costar-te ni un euro? Us imagineu que a Ikea regalessin mobles o al Mc Donalds
hamburgueses? Intueixo cues inacabables de gent delerosa d’obtenir els regals.
Sovint m’he preguntat per què a les biblioteques no hi ha cues interminables de gent
agafant llibres; com a usuària ho agraeixo, però com a autora m’amoïna.
Els llibres són dins de les biblioteques i les biblioteques també apareixen sovint
dins dels llibres. A mi em commou en especial l’escena de Matilda, de Roald Dahl,
on la bibliotecària li explica que es pot endur els llibres a casa. Per a ella és una
porta al món, per a mi també ho ha estat en diverses ocasions, però destacaria tres
biblioteques que m’han resultat punts d’inflexió. La primera va ser la Sebastià Juan
Arbó d’Amposta, on vaig anar a viure sis mesos per engegar un projecte formatiu. Als
vespres, quan plegava, sense coneguts a prop ni gaires opcions d’oci, vaig trobar a
la biblioteca un espai de calma on no calia donar explicacions de qui era ni què feia.
Al llarg de les tardes que vaig passar llegint, l’autor local Arbó entre d’altres, vaig ser
conscient per primer cop que estar rodejada de llibres em fa sentir a casa. El projecte
es va acabar, jo vaig tornar cap al Vallès, on visc, i vaig freqüentar la biblioteca de
Cardedeu. Allà vaig tenir la segona gran experiència. Entre les anades i vingudes,
vaig veure que oferien un curs d’escriptura d’àlbum il·lustrat. Llavors estava en plena
recerca d’eines per aprendre a escriure i vaig considerar que alguna cosa aprofitaria.
Beneït el dia que ho vaig decidir, beneïda la biblioteca de Cardedeu que ho va fer
possible i beneïts tots els astres que van conxorxarse perquè jo anés a parar a aquella
formació. El curs em va introduir a l’Aula de Lletres, escola d’escriptura on m’he
format durant nou anys, aprenent l’ofici; allà vaig conèixer l’escriptora Mercè Company
i em vaig submergir en la literatura per a infants, on ara hi sóc com a autora. El curs
va incorporar artistes gràfics per il·lustrar els contes dels alumnes i aleshores vaig
treballar amb l’Eva Clay, dissenyadora magnífica i ara, també, bona amiga.
La biblioteca de Cardedeu em va obrir la porta al món de l’escriptura, marcant-me un
camí a seguir, alhora que em va portar persones a la meva vida amb les quals he trenat
una amistat que, després de més de deu anys, continua creixent i enfortint-se.
A Llinars he plantat el niu. La complicitat amb la Marta, la Coral i l’Elena fan que anar
a la biblioteca sigui com visitar la veïna i petar la xerrada. El meu creixement com
autora està lligat a la biblioteca de Llinars; aquí és on he fet les presentacions dels
darrers llibres, on realitzo activitats formatives i on gestem nous projectes per acostar
els llibres a la població. Continuo sortint cofoia de la biblioteca amb els llibres sota el
braç; per la confiança que se m’atorga, pel tros de món que estic a punt de descobrir i
per saber que cada llibre que trec és la promesa de tornar a la biblioteca. Una vegada
i una altra, quan em passejo entre les prestatgeries plenes d’històries i coneixement,
tenir tanta abundància a l’abast de la mà, em fa sentir una dona rica.
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25 anys de la Colla Giola
Una de les altres novetats va ser la capvuitada oberta a tot el poble,
que es va celebrar el dia 13 de febrer amb un sopar i un concert folk
Enguany la colla Giola ha celebrat 25
anys i per tant la seva 25a ballada des
de la recuperació del ball de gitanes
a Llinars. La ballada es va fer, com és
habitual, el diumenge de Carnestoltes,
que aquest any ha estat el passat
7 de febrer. Tot i que va ser un dia
molt plujós, això no va impedir que es
realitzés dintre de la pista annexa i que
tothom pogués gaudir-ne de la ballada.
Com a novetat, aquest any els gegants
de Llinars, en Rimbau i la Sibil·la van
acompanyar la Colla Giola en la seva
cercavila estrenant nou vestuari: els
mateixos vestits que els balladors i
balladores de la colla.
La ballada va tenir la mateixa estructura
de sempre, començant pel Capità de
cavall que va demanar permís a l’alcalde
per ballar, els diablots que enguany
estrenaven vestuari i coreografia, tot
recuperant la figura del diablot principal,
i el vell i la vella. Després va començar
la ballada, primer la colla dels petits: 33
parelles de petits i balladors i petites
balladores i un grup de menuts i menudes,
i finalment les 45 parelles de balladors
i balladores de la colla Giola. Per als 25
anys també es van fer uns pins nous que
es venien a la taula de les cambreres on
es va fer l’aperitiu final de la ballada.
Una de les altres novetats va ser la
capvuitada oberta a tot el poble, que
es va celebrar el dia 13 de febrer amb
un sopar i un concert folk amb el grup
Semproniana. En aquest sopar es va
presentar el vídeo commemoratiu dels
25 anys amb testimonis de diferents
balladores i balladors de la colla Giola.

IV mostra de Cant Coral
de la Coral Turó del Vent
El passat 20 de febrer va tenir lloc al Teatre Auditori (TA) la quarta edició de la
Mostra de Cant Coral, organitzada per la Coral Turó del Vent amb el suport de
l’Ajuntament de Llinars.
Es tracta d’un concert de cant coral compartit amb diversos cors, oberta a diferents
estils musicals. La mostra de cant coral és un aparador musical de l’art coral que
es fa actualment. Segueix present la idea de lligar-ho a una temàtica concreta. La
música de pel·lícula i la música amorosa, han precedit la convocatòria d’enguany,
dedicada a obres per a cor i piano. A part, sempre s’interpreta una obra comuna,
que tots els cors participants canten al final del concert.
Les corals que han participat enguany en aquesta trobada, juntament amb la Coral
Turó del Vent, han estat la Coral Lavínia de Barcelona, la Coral L’Aliança de Lliçà
d’Amunt i la Coral La Girada de Vilafranca del Penedès.
Aquest és el segon any que la mostra de Cant Coral es celebra al TA, que gaudeix
de les condicions d’espai i de sonoritat apropiades per a la seva posada en escena.

Per motiu del 25è aniversari, la colla
Giola ha realitzat un conte infantil, que
presentaran el proper 22 d’abril. El conte
està protagonitzat per dos personatges:
la Lola, i el Jawara, la presentació dels
quals va tenir lloc durant la ballada,
mitjançant dues figures gegants. Per
convidar als assistents a la presentació
del conte es van repartir uns punts de
llibre amb la data.
HIVERN 2016 LLINARS DEL VALLÈS
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Projecte Xarxa Entorn i Lleure
Baix Montseny
XARXA ENTORN I LLEURE BAIX MONTSENY

Té per objectiu principal
constituir una xarxa de
cooperació (públic-privat)
per enfortir i promoure
noves oportunitats
empresarials i
ocupacionals al Baix
Montseny, relacionades
amb el lleure, l’esport, la
cultura i el medi ambient

Els Ajuntaments de Llinars del Vallès,
Sant Antoni de Vilamajor, Sant Pere
de Vilamajor i Vilalba Sasserra amb
el suport del Consell Comarcal i les
entitats privades: Fundació d’art
i cultura la Rectoria, Associació
d’empresaris turístics del Montseny,
Escola Cooperativa Sant Gervasi
i Escola Cooperativa Ginebró, van
iniciar a principis de 2015 un projecte
anomenat Xarxa Entorn i Lleure Baix
Montseny, que té per objectiu principal
constituir una xarxa de cooperació
(públic-privat) per enfortir i promoure
noves oportunitats empresarials
i ocupacionals al Baix Montseny,
relacionades amb el lleure, l’esport,
la cultura i el medi ambient.
El passat 11 de desembre es va celebrar
una jornada que tenia per objectiu
presentar les conclusions del treball,

i també presentar el marc d’intencions
per un acord de creació i ampliació de
la Xarxa Montseny.
Aquest és un projecte subvencionat
pel Servei d’Ocupació de Catalunya
en el marc dels Programes de suport
al desenvolupament local i amb el
finançament del Fons Social Europeu.
A la jornada es va convidar a la
directora del Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya, Maria Carme Duch. Van
assistir els alcaldes dels ajuntaments
que han iniciat el projecte, junt amb
el president i el gerent del Consell
Comarcal, representants de les entitats
privades participants i ajuntaments
convidats perquè coneguessin el
projecte: Santa Maria de Palautordera,
Sant Esteve de Palautordera, Sant
Celoni i Cardedeu.

Tres Flors d’Honor per a Llinars
Llinars del Vallès va obtenir tres Flors
d’Honor en el darrer certamen que
atorga distincions a les Viles Florides,
una iniciativa de la Confederació
d’Horticultura Ornamental de Catalunya
(CHOC) que promou la transformació de
racons, pobles i ciutats de Catalunya a
través de la flor i la planta ornamental.
La UBIC de Llinars també va rebre un
guardó d’iniciatives florides, el que
correspon a col·lectius florits.
El certamen, que es va celebrar a Sant
6
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Hilari Sacalm el passat setembre posa de
manifest al Vallès Oriental com la segona
comarca amb més ‘Viles Florides’ de
Catalunya, juntament amb Osona, i només
per sota del Maresme.
Els municipis poden guanyar o perdre
flors en cada edició. El jurat valora
aspectes del patrimoni natural i
paisatgístic, el respecte pel medi ambient,
control de plagues, neteja i gestió
de residus, mobiliari urbà, educació
ambiental, etc. En definitiva, tot allò que
formi part dels espais verds i paisatgístics.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Conveni amb al Consorci de Promoció
Enoturística del Territori DO Alella
El 2016 té lloc la quarta edició de
“Biblioteques amb DO”, una iniciativa del
Servei de Biblioteques del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, que
és possible gràcies a la implicació d’agents
diversos relacionats amb el món del vi.
49 biblioteques públiques dels territoris
de les 11 DO vinícoles de Catalunya
acostaran la cultura del vi amb la
literatura, la música, la poesia, els
contes, la gastronomia i les diverses
manifestacions i llenguatges culturals
a través d’una àmplia proposta de
serveis d’informació i d’activitats per

a tots els públics: aparadors culturals,
conferències, passejades entre vinyes i
lectures, exposicions, clubs de lectura,
vermuts literaris, concursos, lectures
dramatitzades, hores del conte, etc. Un
programa variat i de qualitat en què, de
gener a desembre, cada mes està dedicat
a una regió vitivinícola a través de les
biblioteques del seu territori.
L’objectiu és atraure nous perfils de
públics a les biblioteques, renovar la carta
d’activitats culturals que ofereixen els
espais bibliotecaris, ampliar la xarxa de
col·laboracions i promoure la cooperació
entre el sector públic i el privat.

EVOLUCIÓ ATUR A LLINARS 2015
800
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Llinars del Vallès va tancar l’any 2015
amb 670 aturats segons les dades del
Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya.
Aquest mes de desembre ha baixat en
29 persones, convertint-se en el cinquè
municipi de la comarca on més s’ha
reduït l’atur en aquest mes. Aquest
descens és del 4,15% en variació relativa
respecte el mes de novembre.
La taxa d’atur amb les dades del mes de
desembre queda situada en el 15,26%
(0,37% per sota de la taxa de la comarca
que és del 15,63%).
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“BIBLIOTEQUES AMB DO”

Ge

El passat 5 de febrer es va signar
un conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Llinars del
Vallès i el Consorci de promoció
enoturística del territori DO
Alella, amb l’objectiu d’establir
línies de col·laboració per tal
de promocionar i dinamitzar
els agents públics i privats del
territori, generar noves sinergies i
oportunitats de negoci amb accions
de suport al teixit empresarial de
Llinars amb la cultura vitivinícola
com a eix vertebrador.

La variació absoluta de l’any 2015 és una
disminució de 123 persones aturades
respecte l’any 2014, el qual va tancar amb
790 persones aturades. Això representa
un descens del 15,51% del total de
persones aturades al 2014.
Podeu consultar les dades de la comarca
aquí amb les dades de l’Observatori del
Centre d’Estudis del Vallès Oriental:
http://www.vallesoriental.cat/media/
repository/actuacions-destacades/
observatori/noticies/2016/0801161222_
avanasaturdesembre2015.pdf
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Informe gestions 2015 – OMIC
L’Oficina Municipal d’Informació al
Consumidor (OMIC) va registrar l’any
2015 un total de 107 gestions. (Inclou
Reclamacions i queixes sense tràmit de
registre).
Gestions 2015: De cada 5 tràmits,
pràcticament 2 corresponen a
consultes, és a dir, a facilitar informació
i assessorament als usuaris, mentre
que 3 entren a tràmit mitjançant el full
de reclamació per tal de sol·licitar una
compensació.
El sector de serveis és el que més
tràmits concentra. Durant l’any 2015 es
van atendre 48 casos relacionats amb l’
àmbit de la telefonia, 23 d’ electricitat, 10
reclamacions relacionades amb compres
on-line, 5 relatives a entitats bancàries
així com 5 de reparació de vehicles i
finalment per ordre de casos; venda
d’automòbils, relacionats amb el comerç,

Cap de setmana explosiu
11 establiments de Llinars van
participar en el cap de setmana
explosiu celebrat el cap de setmana del
5 i 6 de març (últim cap de setmana
de rebaixes oficial).
La UBIC va organitzar el cap de
setmana explosiu per tal d’oferir
preus de “rematada final” de les
rebaixes d’hivern, i ofertes especials.
El dissabte a més, va tenir lloc un
taller infantil a la plaça de Santa Maria
anomenat “Explosió de fils i colors”.
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transport i finalment, subministra de
gas. Caldria destacar que el major
percentatge d’aquestes reclamacions
ve donat per la gran afectació de talls
de subministra que va patir el municipi
per la vaga de tècnics de la companyia
Telefónica de España S.A.
Destacaríem l’increment de les
consultes i reclamacions a les gestions
relacionades amb les compres
mitjançant les xarxes socials.
Per contra el percentatge de
reclamacions relacionades amb les
vendes en establiment continuen en
els últims llocs, evidenciant que aquest
sector està molt conscienciat de la
importància de garantir els drets als
consumidors.
Resultats de l’OMIC: Cal remarcar que
l’OMIC va registrar un índex de resolució

de les reclamacions del 52,8%. De la
resta, un 4,2% s’han tramitat per la
via d’arbitratge, i un 5,8% no s’han
pogut resoldre per la via del consum.
A tancament de 2015 hi ha un 37,2%
pendents de resolució.
S’ aprecia que les persones
consumidores revisen més sovint les
factures i els rebuts, però manca més
informació sobre el consum a través
d’Internet. Per això veiem la necessitat
d’incrementar la nostra tasca d’informació
relativa aquestes compres.
Des de l’Oficina Municipal d’Informació al
Consumidor recomanem a les persones
consumidores que abans de signar
qualsevol contracte, encara que sigui per
via telefònica, es llegeixen molt bé les
condicions perquè s’ha de tenir en compte
que el contracte és vinculant. I si cal,
demanar informació a l’OMIC.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

La OMIC informa sobre la compra per Internet
Consum i Internet

Totes les webs són igual de segures?

T’has plantejat mai quina diferència hi ha entre la botiga del
costat de casa i una botiga d’Internet? Què tenen en comú?
Diferències?

Cal tenir sentit comú a l’hora d’escollir l’establiment on-line!
Hi ha pàgines més segures que altres perquè tenen botigues
presencials, tenen cert prestigi, etc. Tot i això, també s’ha
d’anar amb compte!

La botiga on-line
Comprar és l’acció d’intercanviar uns diners per uns béns
(roba, menjar, etc.) o serveis (telefonia, transport, etc.). Perquè
la compra estigui dins del marc legal i, si tens algun problema
l’administració et pugui ajudar, cal que l’intercanvi sigui entre
una persona compradora i un/a professional. Per això, aquest
professional ha de complir uns requisits legals: tenir NIF, pagar
uns impostos i taxes, poder fer una factura, etc.
Aleshores: Totes les botigues d’Internet són professionals?
Com puc saber que existeixen de debò si no veig el/la
botiguer/a? Tinc els mateixos drets que en una botiga normal?

Navega una mica per la pàgina i busca les dades de l’empresa:
Domicili social, dades de contacte (telèfon, no només mail!),
NIF, etc. Quanta més informació, millor!
La trobaràs a apartats com: Qui som? Informació legal,
polítiques de privadesa, etc.
I recorda. Sempre que vulguis ens pots demanar tota la
informació que et calgui.

Doncs bé: si compres en una botiga on-line, tens els mateixos
drets que en una botiga presencial. Però has d’anar amb compte,
ja que és més fàcil que et prenguin el pèl perquè no els veus!
Així doncs,

En què m’he de fixar mentre compro?
Si compres objectes, la foto no és vinculant. Això vol dir que
no necessariament el que rebis serà exactament idèntic al que
veus. Per tant, t’has de fixar amb la informació addicional: el
model, la marca, les mides, etc. Has de saber que, si un cop
t’arriba el producte, no t’agrada, tens dret a canviar-ho sense
costos addicionals.
Si contractes serveis com viatges, hotels, transports, etc.,
llegeix bé el contracte i tots els apartats, a vegades la lletra
petita ens pot donar un disgust.
Abans de pagar t’han d’informar, clarament, del preu final,
incloses taxes i impostos.
Aquí ens torna a sorgir una altre pregunta.

Quina és la millor forma de pagar?
Si la web no mereix tota la teva confiança, paga contra
reemborsament (En aquest cas pagues quan t’arriba el que has
comprat). Així, evites possibles conflictes.
A l’hora de donar les dades personals, sobretot la informació
de la targeta de crèdit o dèbit, fixa’t si la pàgina és segura.
Això ho sabràs si al navegador, apareix un cadenat tancat i/o la
barra d’adreça passa de ser http:// a https://
Sempre, després de pagar has de rebre, per correu
electrònic, una notificació conforme el pagament s’ha realitzat
correctament, i que concreti què has comprat, què ha costat i
les condicions d’entrega. En cas de no estar-hi d’acord, pots
desestimar la compra.
HIVERN 2016 LLINARS DEL VALLÈS
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ENSENYAMENT I JOVENTUT

El passeig dels Alemanys a l’Institut Giola
Cada arbre simbolitza la vida d’una persona
L’Institut Giola ha creat un espai
enjardinat en memòria dels alumnes
d’intercanvi alemanys i de les dues
docents que els acompanyaven, víctimes
de l’accident d’avió als Alps francesos el
24 de març de 2015.

L’espai enjardinat és un passeig amb
arbres plantats a banda i banda, i una
escultura amb els noms dels alumnes i de
les docents. Cada arbre simbolitza la vida
d’una persona, i al final del passeig, una
paret de travesses ens recorda el temps
de la vida.

“Educar amb humor”
de Carles Capdevila
El passat 13 de febrer, es va celebrar a Can Lletres la xerrada
“Educar amb humor” a càrrec de Carles Capdevila, director del
diari ARA, i organitzat per l’Associació Dones de Llinars.
A partir de l’experiència pròpia en l’educació dels seus quatre
fills, Carles Capdevila analitza en clau irònica les obsessions
dels pares i mares en el procés educador, la relació paresmestres i fa una crida a la necessitat de posar els cinc sentits en
l’educació: sentit comú, sentit moral, sentit de la responsabilitat,
sentit del ridícul i sobretot sentit de l’humor.
“Educar amb humor” és una xerrada que s’ha convertit en un
fenomen viral i que té molt bona acollida allà on es realitza. Cal
destacar el nombrós públic que va assistir a Can Lletres perquè
no volien perdre’s l’acte.

El passeig, que porta per nom passeig
dels Alemanys, és un espai que convida a
la reflexió i al pensament. El passat 8 de
març va tenir lloc la seva inauguració.

Créixer en família
El programa d’orientació educativa per a pares i mares
“Créixer en família” és un cicle de tallers organitzats per la
Generalitat de Catalunya, adreçats a mares i pares amb fills
i filles amb edats compreses entre els 0 i els 18 anys, on
els pares i mares reflexionen i intercanvien vivències sobre
l’educació dels seus fills i filles, guiats per un professional
expert que els orienta, reforça i dóna eines per exercir la
seva parentalitat de manera positiva.
A Llinars s’han dut a terme els tallers d’adolescència de 12
a 16 anys i d’adolescència tardana de 16 a 18 anys.
L’èxit d’aquestes sessions ha donat lloc a sol·licitar
novament aquest programa per part de tota la comunitat
educativa, i poder repetir tallers i fer-ne de nous durant
aquest any 2016.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya ha realitzat un vídeo promocional
del programa “Créixer en família” amb testimonis dels
professionals que conduïen el programa i d’alguns pares
i mares que hi han participat, ja sigui a Llinars i a altres
poblacions. El vídeo el podeu consultar a
www.llinarsdelvalles.cat
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Servei comunitari
L’impuls del servei
comunitari per a l’alumnat de
secundària obligatòria és una
acció que vol promoure que
els alumnes experimentin
i protagonitzin accions de
compromís cívic, aprenguin
en l’exercici actiu de la
ciutadania, i posin en joc
els seus coneixements i
capacitats al servei de la
comunitat, donant resposta
educativa a les necessitats
emergents de l’entorn escolar

La metodologia emprada és la
d’aprenentatge – servei, té una durada
mínima de 20 hores, 10 de les quals es
dedica al servei. L’Alumne està assegurat
amb l’assegurança escolar quan s’ha de
desplaçar a l’entitat amb la que col·labora.
En el cas de Llinars, durant aquest curs
2015-16 s’estan realitzant dos projectes
del servei comunitari. De l’institut Giola
hi participen 85 alumnes de 3r d’ESO en
un projecte titulat “Per tu i per mi” basat
en l’apadrinament lector als alumnes
d’infantil i cicle inicial de primària de les
escoles Damià Mateu i Salvador Sanromà,
que utilitzen el mètode glifing, un mètode
d’entrenament lector subvencionat per
l’Ajuntament.

Pel que fa a l’escola Ginebró, el servei
comunitari el realitzen 60 alumnes de
4t d’ESO, està vinculat a les matèries
de cultura i valors ètics i es realitza al
CE Llinars: tot fent un apadrinament
esportiu i acompanyament en les
activitats del club; a Can Lletres:
acompanyant en el procés d’aprenentatge
d’alfabetització i donant reforç escolar;
a la Biblioteca: donant reforç escolar i
planificant l’agenda i les feines; al Casal
d’avis: ajudant a la gent gran amb les
noves tecnologies de la informació i la
comunicació; a Càritas: col·laborant en
les campanyes de recollida d’aliments i
organització del magatzem; i a Tarpuna:
donant suport a les persones que
conreen els horts socials.

Posa’t en joc a
Can Lletres
Es tracta d’una iniciativa del Consorci
de normalització lingüística. Un joc
d’enginy i cultural de 12 setmanes
de durada que ha tingut lloc a Can
Lletres. Cada dilluns es proposava una
pregunta amb tres opcions de resposta,
la butlleta amb la resposta s’havia de
dipositar en una urna. El joc lingüístic
estava obert a tothom, alumne o no
de Can Lletres. Les preguntes que es
realitzaven les dissenyava la professora
de català, Maria Forn, i tenien relació
amb el municipi i amb la formació que
es realitza a Can Lletres. El guanyador
d’aquesta primera edició d’aquest joc
lingüístic ha estat Francesc Pérez, que
ha rebut com a premi un lot cultural.
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Milena Rojas i la seva
gran passió: el pàdel
Amb només 13 anys, la llinassenca Milena Rojas ja és una
destacada jugadora de pàdel, amb un currículum extens. L’últim
títol aconseguit ha estat el més rellevant de tots: el campionat
estatal de seleccions autonòmiques, celebrat a Múrcia el passat mes
de setembre de 2015.
L’Agenda de Serveis ha tingut el plaer de parlar amb
la Milena, que ens ha explicat les seves sensacions
després d’haver aconseguit un títol com aquest.

pista, m’ajuda a desconnectar, és com un moment de
relax. A més al pàdel es viu un ambient molt maco, i la
rivalitat és molt sana i queda dintre de la pista, fora no.

Milena, què vas sentir quan vas obtenir el títol?
Va ser una sensació única, molt satisfactòria, tant per a
mi com per a la resta del meu equip. I va ser el resultat
d’uns entrenaments molt durs, de moltes hores. Aquest
campionat a Múrcia ha esta una experiència molt maca
i enriquidora, no només esportivament parlant sinó de
companyerisme i solidaritat. Un torneig molt emocionant.
A més ha esta la primera vegada en la història que ha
hagut un triplet femení, victòria conjunta de l’equip de
menors, d’absoluta i de veteranes.

Entrenes molt sovint durant la setmana?
M’he de combinar els entrenaments amb els estudis, per
això jo entreno dos cops a la setmana: un dia al pàdel
indoor de Granollers, amb entrenadors d’Argentina que
vénen del World Pàdel Tour, el circuit més important del
món del pàdel, la competició més destacada i l’objectiu de
la gent que vol jugar professionalment. També entreno un
segon dia a l’Star’s Pàdel de Cornellà, i a vegades un 3r
dia a l’Alfou Pàdel Club.

Com has arribat a participar en aquest torneig?
La seleccionadora catalana en va convocar a l’agost, i
després d’un stage amb entrenaments molt intensos, vaig
ser seleccionada per al Campionat estatal de seleccions
autonòmiques.

Milena, moltes gràcies per explicar-nos la teva
experiència i enhorabona pels títols aconseguits.
Gràcies a vosaltres.
A finals de gener la Milena va guanyar la proba
territorial realitzada a Tarragona, premi que va dedicar
al seu entrenador argentí Elías Estrella.

D’on ve la teva afició pel pàdel?
Ve de família, el meu pare hi juga des de fa molts anys, i
el meu germà Àlex, que és el meu bessó, també hi juga i
competeix com jo. La meva germana petita, la Mirna també
ha començat a jugar.

Amb aquest títol va aconseguir la plaça per poder
jugar el TYC Premium de la Federació Espanyola de
pàdel, que s’ha celebrat a Navarra durant el tancament
d’aquesta edició de la revista.

Podem dir que el pàdel és una de les teves passions?
Sí, perquè quan estic jugant no voldria sortir mai de la

Molta sort Milena!
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Llinars amb l’Esport
Tot fent un repàs de les activitats
esportives que van tenir lloc els darrers
mesos del passat 2015, podem dir que
Llinars és un municipi gran aficionat a les
competicions esportives.
3/10 té lloc la VI Jornada “Fes Salut per
la Salut Mental” organitzada pel Club
Social La Torrassa, la Fundació Lar i
l’Associació Dones de Llinars.
4/10 Es celebra el Kom’21 Trail del
Corredor Montnegre – circuit circular
de Llinars al Santuari del Corredor, de
21,2 quilòmetres i amb un desnivell
acumulat de 977 metres. Hi participen 110
corredors diferenciats per sexes i en dues

categories, la de veterans i l’absoluta.
Organitzat pel Centre Excursionista.
26/10 – 01/11 El club Billar de Llinars
celebra el Gran premi d’Espanya de Billar
a tres bandes, aconseguint el pòdium:
Daniel Sánchez en primer lloc, Javier
Palazón en segon lloc, i en tercer lloc
Jaime Sánchez Faraco i David Martínez.
15/11 El club de patinatge artístic de
Llinars celebra el Guardó de Tardor al
Pavelló municipal, en el que van participar
170 patinadores de 4 clubs diferents.
Les participants del club llinassenc
van aconseguir 23 podis en diferents
categories: 7 primers, 9 segons i 7

tercers. Uns immillorables resultats.
12/12 A Sitges es disputa el Campionat
d’escacs de Catalunya, amb magnífics
resultats dels esportistes del Club
d’Escacs de Llinars: Campions de
Catalunya per equips a les categories
sub10, sub12 i sub20, i tercer classificats
a la sub8. I a títol individual: Miquel
Company (3r en la categoria sub8), Sergi
Prats (5è en la sub12), Pau Toquero (7è
en la sub14), Eloi Castillo (6è en la sub20)
i Laura Martín (2a en la sub20).
13/12 L’escola d’arts marcials MG Fight
Team organitza un torneig de Karate
Infantil al Pavelló Municipal.
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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. A partir
del mes d’abril Llinars realitzarà un seguit
d’accions emmarcades en la campanya
“Tracta’m bé” per tal de promoure la
sensibilització vers el bon tracte cap a les
persones grans.
A partir de la comissió creada, es
va arribar a conèixer la feina que ja
s’havia fet en altres consells comarcals
i ajuntaments sobre els maltractaments
a la gent gran. Així, el Consell Comarcal
del Solsonès havia dut a terme una
campanya de sensibilització amb
l’elaboració d’un llibre de petits relats
que il·lustren els diferents tipus de
maltractaments que pot patir una persona
gran. “Relats amb tracte” és un llibre
diferent, que ens fan pensar i reflexionar
sobre un problema existent molt greu que
malauradament queda molt amagat en la
societat en la que vivim.
Gràcies a les gestions que el Consell
Comarcal del Vallès Oriental ha portat a
terme per a la difusió del llibre, des de
l’Agenda de Serveis us oferirem un relat
en cada una de les edicions de la seva
publicació.
En l’edició passada, la 18, us vam oferir
el primer relat. Aquesta vegada us
presentem un relat escrit per la Tània
Pujol Esteve, titulat: Dissabte.

Dissabte, per Tània Pujol Esteve
La Carme feia cara de cansada. Cada cop que la mirava a través del mirall de
l’ascensor esbufegava amb la vista perduda. Segur que no ha tingut un bon dia,
vaig pensar. Quan vam arribar a casa i em va deixar al menjador no em va dir res.
Va agafar el seu telèfon i va trucar a algú.
—Josep! —va dir. El Josep és el seu germà. I el meu fill.
—Josep, vam quedar que aquesta setmana te n’encarregaves tu de l’avi i ja és el
segon cop que el vaig a buscar… I no, no em diguis que tens molta feina perquè jo
encara he d’anar a buscar els nens al futbol i ja veus quina hora és.
Cada vegada que parlaven de mi al meu davant com si jo no hi fos, o no entengués
res, em dolia profundament al cor. I per què no em pregunten què en penso?
Primer va ser la maleïda cadira de rodes. “És pel teu bé”, em va dir el Josep
aquell dia. Jo ja sé el que em convé, i amb el bastó en tenia més que de sobres.
Però és clar, era pel meu bé.
Després va ser la residència. “Només serà durant el dia”, deien. “Ho fem pel teu
bé”. Apa! Tornem-hi! Com els ho havia de dir que podia caminar i podia viure sol!
“Sóc el teu pare i ja sé el que em convé!” Quantes vegades havia pensat dir
aquestes paraules al Josep i la Carme, però no volia tornar a començar una
discussió que sabia que al final perdria.
Quan la Carme va penjar el telèfon, tornava a esbufegar. Va agafar les claus del
cotxe i em va mirar. Durant uns instants els nostres ulls es miraven en silenci.
Feia cara de cansada. Estava a punt de dir: “Em sap greu que corris per culpa
meva”, però quan vaig obrir la boca per dir-li ja era camí de la porta.
—El Josep ara vindrà i et portarà a casa —va dir mentre tancava la porta.
Em vaig quedar sol, a casa de la meva filla esperant que el meu fill em vingués a
buscar per portar-me a casa. Em pregunto quin dia va passar. Quan vaig deixar
de ser el pare o l’avi per convertir-me en això, en un vell assegut en una cadira de
rodes, en un motiu de discussió entre els meus fills, en una nosa…
I haurem de tornar a córrer. I el Josep esbufegarà. I farà cara de cansat.
Sort que la setmana ja s’acaba. Demà ja és divendres, i els divendres ningú es
descuida d’anar-me a buscar. I si em ve a buscar el Josep segur que estarà de
bon humor, els divendres sempre ho està. I el dissabte a la tarda vindran els néts
a casa per berenar. I jugaran tota la tarda. I esbufegaran i faran cara de cansats.
Però s’hauran divertit. I jo també.

TAULA RODONA

Des del Punt Dona es vol oferir un espai de reflexió
sobre el present i el futur de les dones perquè qualsevol
persona pugui proposar o fer demandes a les activitats
que es realitzen al Punt Dona de Llinars del Vallès.
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Periodicitat: trimestral
Lloc: Can Mas Bagà
Propera sessió: dimecres 20 d’abril a les 18h
Temes a tractar: sortida cultural
Dia Internacional de la Salut de les Dones

SERVEIS SOCIALS

Fundació Acció Baix Montseny
La Fundació Acció Baix Montseny és una entintat sense afany de lucre que té per
objectiu la inserció sòciolaboral de persones amb discapacitat, i en especial, de les
persones amb discapacitat intel·lectual. En aquest sentit disposa de Centre Especial
de Treball, que actualment dona ocupació a 41 persones amb discapacitat i Servei
de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar.
L’ajuntament de Llinars del Vallès és un dels membres del Patronat de la Fundació
format per els 16 ajuntaments del Baix Montseny, i participa activament en el projecte.
El Centre Especial de treball ofereix serveis en les següents
línies productives:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Jardineria i forestal
Pintura
Senyalització viària
Neteja
Distribució (cartes, revistes, publicitat...)
Venda d’articles de segona mà en els mercats de poble.
Manipulats...

PUNT DONA

8 de març, Dia Internacional
de la Dona Treballadora
El dia de la Dona treballadora té el seu origen a principis del segle XX als Estats
Units, quan grups de dones treballadores van reivindicar a través de diverses
actuacions, manifestacions i actes de protestes, millores salarials, bones condicions
de treball i el dret al vot. Aquestes reivindicacions van traspassar les fronteres a
països com Alemanya, Dinamarca, Suècia i Rússia, on les dones també reclamaven
el seus drets. El 1911 va tenir lloc la primera celebració del Dia Internacional de
la Dona als països del Centre d’Europa, amb mítings on s’exigien el dret al vot,
l’accés de les dones als càrrecs públics, a la formació professional i a la fi de la
discriminació laboral. A partir d’aquí es va anar celebrant en altres països, en dates
i anys diferents. I és que el 8 de març no correspon a un fet concret sinó a tot un
procés de reivindicacions que es va estendre per tot el món.
La celebració de la data encara actualment respon al ressorgiment de les
reivindicacions feministes dels anys seixanta i setanta, i va ser implantada per les
Nacions Unides el 1977. El 8 de març és una data on es reivindica el feminisme,
denunciant el masclisme, i els micromasclismes. Aquest dia commemora la lluita
de la dona per la seva participació juntament amb l’home al món laboral, el dret
a la independència econòmica sense diferències salarials entre homes i dones, la
igualtat d’oportunitats, i el dret a la societat en general.
A Llinars es va celebrar el 8 de març a la Biblioteca, amb un acte on va tenir lloc la lectura
del manifest a càrrec de l’Associació Dones de Llinars, en, entre d’altres coses, es va
reivindicar que les dones encara continuen tenint desigualtats salarials envers els homes.
A continuació es va homenatjar la Maria Rosa San Jose Colomer, com a dona emprenedora
vinculada a diferents entitats del poble: Càritas Parroquial, Centre Excursionista i Coral Turó
del Vent; i per acabar l’espectacle “Màgia i humor” dels mags Manel i Miracle.

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
C/ Rec del Molí, 27. Nau 6. (Pol. Ind. Molí de les Planes)
08470 Sant Celoni. T. 93867 21 38 F. 93 848 40 51
info@fundaciobaixmontseny.cat
www.fundaciobaixmontseny.cat

PARADA AL MERCAT SETMANAL
VENDA D’ANDRÒMINES
I ROBA DE SEGONA MÀ

La Fundació Acció Baix Montseny porta
a terme la venda d’objectes i roba de
segona mà a diferents parades de
mercat ambulant amb la finalitat de
mantenir i crear llocs de treball per a
persones amb discapacitat.
»» Els dimecres al mercat de Sant Celoni
»» Els divendres al costat del mercat
de Llinars del Vallès
»» Els dissabtes al mercat de Santa Maria
de Palautordera
»» Els diumenges al mercat de Sant
Antoni de Vilamajor

Si voleu participar en aquest projecte
social donant roba, llibres, objectes o
andròmines ens podeu trucar al 93 867
21 38 i us ho vindrem a buscar, o bé
podeu portar-ho a la Fundació al carrer
Rec del Molí 27, nau 6, en el polígon
industrial Molí de Les Planes de Sant
Celoni els matins de dilluns a divendres.

“PER QUÈ?” exposició de gravats
Des del 15 de gener i fins al 30 d’abril,
es pot visitar a Can Lletres l’exposició
de gravats “PER QUÈ?” de l’estudi
d’Art Glòria Izquierdo, una exposició en
la qual hi han col·laborat 27 persones
de diferents edats, on es tracta el tema
del maltractament a través del gravat.
Colors intensos, imatges impactants,
són el reflex d’aquesta exposició
itinerant que en primer lloc va ser
exposada a l’institut Giola en motiu del
Dia Internacional per a l’Eliminació de
la Violència envers les Dones.
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PUNT DONA

L’alumnat de l’assignatura “teatre i vida”
interpreten “Ferits, però si vols... Pots!”
per 11 alumnes de 2n
d’ESO de l’institut Giola,
de l’assignatura optativa
“Teatre i vida”, sorgida fruit
de la detecció de casos de
relacions de control entre
joves, que es donen en
l’àmbit escolar, familiar, etc.

El passat 30 de gener, el TA
va acollir la representació
teatral:
FERITS
Però si vols... pots!
Esquetxos teatrals de 10
minuts de durada sobre
situacions conflictives
que es poden donar en
l’àmbit escolar, interpretats

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 comunicarho, el Punt Dona de
l’Ajuntament i l’Institut Giola
van decidir crear aquesta
assignatura que es va posar
en marxa al començament
d’aquest curs escolar 20152016 i que va culminar amb
la representació del dia 30 de
gener.

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).

SERVEIS CENTRALS

Cursos formatius a Can Lletres
Can Lletres, el centre de formació
permanent del nostre municipi,
acull des dels seus inicis els cursos
formatius organitzats per la Diputació
de Barcelona, per tal de facilitar als
treballadors de l’Ajuntament de Llinars
i de tota la comarca una seu més
propera per formar-se.

Relació de cursos que s’han
fet des de 2013 fins a 2015
2013 Gestió eficaç de continguts a la
web institucional: Seu electrònica,
accessibilitat i millora de la
comunicació.
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2013 Gestió emocional en l’atenció
directa a la ciutadania.
2014 L’ús corporatiu de les xarxes
socials.
2015 Introducció a la gestió dels
documents electrònics en els ens
locals.
2015 Habilitats de secretaria de direcció.
2015 Instal·lacions de reg en jardineria
pública.
2015 Habilitats comunicatives i
relacionals en la prestació de
serveis.

Relació de cursos que es
realitzaran aquest any 2016
En l’àmbit de la seguretat ciutadana:

»» Actuació policial en menors (maig)
»» Redacció de documents policials
(setembre)
»» Especialització de dret penal: els
delictes de violència domèstica i de
gènere (novembre)
En l’àmbit transversal:

»» Ordre a l’ordinador (juny)

SERVEIS TERRITORIALS

Ampliació de l’aparcament de
l’Esportiu i del polígon Collsabadell
Ja estan en marxa les obres
d’ampliació de l’aparcament de
l’Esportiu, el que suposarà una millora
en l’accessibilitat a la instal·lació
esportiva.
L’Esportiu, per la seva ubicació, rep
usuaris i usuàries de Llinars i d’altres
poblacions properes: Cardedeu,
Sant Antoni de Vilamajor, etc. I amb
l’ampliació de l’aparcament es

guanyaran places d’estacionament,
millorant l’accés al mateix i garantint
la seguretat en la circulació. Es
preveu que aquest nou aparcament
tingui cabuda per a uns 200 vehicles
aproximadament.
Per altra banda, el polígon Collsabadell
disposa d’un nou aparcament que
dóna cabuda a més d’un centenar
de vehicles.

Substitució del cablejat
tradicional pel de fibra Òptica
Telefónica està desplegant la Fibra Òptica per tot el
municipi. L’objectiu és substituir el típic cablejat de coure
per aquest nou. L’avantatge d’aquesta fibra és que permet
transmetre dades a alta velocitat i per tant oferir serveis
ADSL molt superiors als actuals, televisió digital per cable
i molts altres serveis nous que eren impensables amb el
cablejat tradicional. La fibra transcorre pel mateix lloc que
el cablejat tradicional, i per tant anirà grapat per façanes
o per postes, però l’Ajuntament ha soterrat els cables
de fibra òptica a les travessades dels carrers per minvar
l’impacte visual que aquest tipus d’elements comporta.

Urbanització del sector
de Can Marquès
Continuen les obres d’urbanització de carrers del sector de
Can Marquès.
Aquest sector, on es troba ubicat el nou Teatre Auditori, té
previst la rehabilitació de l’antiga casa de Can Marquès, que
esdevindrà un edifici cultural annex al teatre.
Es tracta de la primera fase d’un projecte de més magnitud
que contempla la construcció d’habitatges, carrers i
avingudes.

Està previst que aquesta implantació acabi abans de
maig de 2016, moment a partir del qual la gent podrà
contractar els nous serveis que Movistar oferirà a qui
pugui interessar.
Un cop es dugui a terme la posada en funcionament
d’aquesta fibra la població de Llinars disposarà de la
mateixa capacitat tecnològica que actualment pot gaudir
la població de grans ciutats. Aquest servei arribarà a tot
el casc urbà, Sant Josep, Sant Carles i Pla Morató, per tal
que qualsevol llar que ho desitgi pugui quedar connectada
de l’alta velocitat.
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APUNTS CULTURALS

Vicente García Campo
Premi Desnivel 2015
L’Agenda de Serveis ha tingut
l’oportunitat i el plaer de parlar
amb Vicente García Campo, autor
d’obres conegudes com Luz Difusa,
El cuaderno de Elisa i Sin fronteras.
Un corredor en tierra de nadie, que
ha estat premi Desnivel de Literatura
2015.
Qui és Vicente García Campo? I quins són
els seus somnis?
Una persona a la que li agrada molt llegir
i escriure, aficionada a la muntanya i al
teatre.
Els meus somnis? No sóc una persona
somiadora, per tant no acostumo a donar
als meus objectius o fites el nom de
somnis. Tot i això reconec que guanyar el
Premi Desnivel, en el que s’uneixen les
meves dues grans aficions –literatura i
muntanya– ha estat una satisfacció molt
agradable.
En quin moment vas saber que volies
escriure?
Escric des de fa anys: relats, contes, etc
que he anat destruint metòdicament.
Però va ser al 2012, no sé quin va ser el
motiu, molt probablement per què vaig
deixar de treballar seixanta hores a la
setmana (tenia una empresa amb uns
quants treballadors), quan vaig començar
a escriure i acabar el que començava.
Primer amb les obres de teatre Luz
Difusa i El cuaderno de Elisa que vaig
escriure per al Till-Tall. La primera
d’elles la vaig enviar a una editorial i en
quinze dies em van trucar per publicarla. Després la mateixa editorial em va
publicar la segona. I finalment va venir la
novel·la Sin fronteras que pretén ser una
trilogia on el primer llibre Un corredor en
tierra de nadie ha estat premiat amb el
premi Desnivel de Literatura.
Quina temàtica prefereixes per a les
teves obres?
Temàtiques totes. Únicament que no
m’agrada escriure sobre sexe explícit (no
vull convertir la meva literatura en una
xarcuteria) i molt menys de política que
acostuma a resultar una temàtica massa
grollera si el que es desitja es construir
una bona història. Sóc un historiador de
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la intimitat, els desitjos o les pors de les
persones, però no de fets històrics. Això
els hi deixo als historiadors, que també
tenen dret a guanyar-se la vida.
A les dues obres de teatre publicades
vaig partir d’un moment actual que ve
condicionat per un fet succeït fa anys. A
Luz Difusa no hi ha un treball psicològic
profund, i podia moure amb més llibertat
els personatges. El cuaderno de Elisa és
més psicològica però equilibrada alhora.
Per escriure novel·la és diferent,
necessito fer un viatge interior i recuperar
experiències vitals. Fets que m’hagin
succeït i persones que he conegut
m’inspiren en el moment d’escriure.
Pots ser llegit per qualsevol tipus de
púbic?
Jo crec que sí. Evidentment no un públic
infantil, però sí a partir de l’adolescència.
Luz Difusa, per exemple, és lectura
obligatòria per als alumnes de castellà en
un parell d’instituts d’educació secundària
a Madrid. A veure si s’animen a Llinars...
Què pots dir dels personatges de les
teves novel·les?
Procuro col·locar als personatges de les
meves novel·les davant de situacions
que els hi facin reconsiderar el que fins
a determinat moment ha estat la seva
peripècia vital, de manera que el que han
estat els seus pilars fonamentals resulten
ser, més aviat, com aquells sacs d’argila
que venen perquè els nens facin figuretes
de fang.
En quant al seu caràcter, m’agraden
personatges actius però amb una vida
interior àmplia, generalment amb un
caràcter artístic. Per exemple, Martín
és un corredor de muntanya, però al
mateix temps se sent escriptor i admira
les qualitats com a pintora de la seva
companya Beth. Crec que el gran mèrit
de Sin fronteras. Un corredor en tierra
de nadie ha estat, precisament, unir dos
móns –art i esport– que, en aparença són
estranys i, per a molts, excloents.
Quina és la teva metodologia a l’hora
d’escriure? És a dir, tens algun lloc
preferit? Alguna mania? Quelcom que
t’inspiri?

No tinc cap metodologia a l’hora
d’escriure. Potser l’únic sistema que
practico és que abans de començar una
història ja conec, a més dels personatges
principals, el final. La veritat és que no
tinc cap lloc preferit per escriure. Escric
a qualsevol lloc. Això sí, escric a mà, no
directament a l’ordinador.
Sents admiració per algun escriptor?
T’has inspirat en algú a l’hora d’escriure?
Sento admiració per molts però els que
més m’agraden i m’han inspirat són,
en teatre: Henrik Ibsen, Strindberg,
Valle Inclán i Jardiel Poncela. I en
novel·la: Virginia Woolf, Malcom Lowry,
Pío Baroja, Vargas Llosa, Eduardo
Mendoza...
Suposo que m’inspiro en tots ells i en
molts d’altres, tot i que procuro treureme’ls de sobre. Per exemple quan escric
novel·la, llegeixo poesia, teatre, articles de
ciència, biologia… per que no m’influeixin.
I quan escric teatre llegeixo novel·la etc.
Amb la mateixa idea de que els autors no
“m’inspirin” més del compte.
Tens projectes de cara al futur?
Ja gairebé he finalitzat la segona part
de la trilogia Sin fronteras. Després
tinc una altre novel·la en ment i he
començat a escriure una nova obra
de teatre. També m’agradaria escriure
algun poemari. A més escric articles
sobre literatura teatral en una revista
especialitzada. Ara, per exemple, tinc
sobre la taula la segona part d’un estudi
sobre el teatre de Camilo José Cela.
Per acabar, podries nomenar-nos algunes
frases destacables de les teves obres?
Hi ha frases que m’agraden molt com:
“El amor acerca el sol y las estrellas, para
el amor el tiempo no existe” de
El cuaderno de Elisa.
“La peor situación para un corredor es
encontrarse en tierra de nadie” de Sin
Fronteras.
“Una gallina bebiendo en botijo. ¡Yo esto
no me lo pierdo!” de Luz Difusa.
Vicente, moltes gràcies per compartir
amb nosaltres la teva passió.
Gràcies a vosaltres.

ET VE DE GUST?
LA CUINA ENERGÈTICA
Durant aquest curs escolar
la Maria Dolores López està
realitzant un curs gratuït a
Can Lletres sobre el tipus
de cuina que ella practica,
la cuina energètica, basada
en una alimentació sana i
equilibrada.
“XORIÇO” VEGÀ
Ingredients
• 125 grams de nous mòltes
• 200 grams de gluten
• 200 mil·lilitres d’aigua
• 2 cullerades d’arròs bullit
• 1 cullerada d’all en pols
• 1 cullerada de pebre vermell dolç
• 1 cullerada de pebre vermell fumat
• ¼ de cullerada de pebre blanc
• Sal
• Bosses de congelar
Preparació
En primer lloc, s’han de barrejar en
un bol les nous mòltes, l’all en pols,
els dos tipus de pebre vermell, el
pebre blanc i afegir-hi l’aigua i sal.
A continuació s’incorpora una
mica de gluten i l’arròs bullit, es
continua barrejant afegint amb
molt de compte la resta de gluten,
intentant que no quedi ni massa dur
ni massa tou.
Un cop feta la barreja se li dóna
forma de xoriç, per fer-ho s’ha
d’obrir una bossa de congelar,
incorporar la quantitat que
desitgem de barreja i embolicar-la
fent la forma d’un xoriç. Es lliga bé
i s’ha de bullir durant 30 minuts
aproximadament.
Un cop bullit s’ha de deixar refredar
durant unes hores abans del seu
consum.

TRUITA DE PATATES
SENSE OU
Ingredients
• 350 grams de cebes
• 1 quilogram de patates
• 10 grams (cullerada de postres)
de kalanamak: sal d’origen indi
que té gust a ou
• Sal
• 90 grams de farina apta per
arrebossar sense ou, tipus
Yolanda
• 160 mil·lilitres d’aigua amb gas
• Mitja culleradeta de cafè de cúrcuma
• Oli per fregir

Aquest tipus de cuina
utilitza ingredients
totalment naturals, dels
quals s’aprofita tota la
seva energia.
En aquesta edició de
l’Agenda de Serveis,
la Maria Dolores ens
ofereix dues receptes de
cuina que de ben segur
us sorprendran.

Preparació
Es pelen les patates fines i
les cebes, es fregeixen en oli
abundant i s’afegeix una mica de
sal. A part, en un bol, incorporem
la farina Yolanda, el kalanamak,
l’aigua amb gas i la cúrcuma. Es
barreja tot bé fins que quedi com
un puré espès. A continuació
s’incorporen les patates i les cebes
ben escorregudes.
Per finalitzar escalfem una paella
amb una mica d’oli i col·loquem
la barreja, ben aplanada, donantli forma de truita, i la deixem
daurar a foc lent a gust del
consumidor. Ha de quedar ben
cuita per dintre.
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ALTRES
El Nadal a Llinars
El Nadal és una de les
festes més significatives de
la nostra cultura, d’origen
religiós ja que celebra el
naixement de Jesucrist,
però també d’origen pagà
perquè coincideix amb el
solstici d’hivern en què el
dia comença a allargar-se
de nou.
El tret de sortida de les festes nadalenques a Llinars va
ser la XIX Fira dels Torrons celebrada el primer cap de
setmana de desembre. Una fira comercial, on els botiguers
del poble i d’altres indrets tenen l’oportunitat d’incentivar
les seves vendes de cara a les festes nadalenques i de
mostrar els seus productes al públic.
La Fira, organitzada per l’Ajuntament i la Unió de Botiguers,
va estar presidida per l’arbre dels desitjos, un gran arbre
de Nadal ubicat a l’espai firal.
De nou es va tornar a celebrar una edició del “Bon Nadal
des de l’Aire” una original exposició de pintura als carrers
i places del poble realitzada pels alumnes dels centres
educatius del municipi: escola Salvador Sanromà, escola
Damià Mateu, escola Ginebró, institut Giola i Escola Bressol
Petits Estels. En aquesta edició, que ha estat la 4a, també
hi han participat l’escola Josep Maria Jujol de Barcelona i
Pintors del Montseny.
Però sens dubte els que més gaudeixen del Nadal són

Marató de TV3
El passat 13 de desembre, va tenir
lloc la Marató de TV3, dedicada a la
diabetis i a l’obesitat. Les entitats de
Llinars van recaptar més de 3.200€
en diverses activitats solidàries.
El Till-Tall va interpretar al nou
Teatre-Auditori l’obra de teatre “La
biblioteca d’en Noè”, on 1€ de cada
entrada anava destinat a la Marató.
A la plaça dels Països catalans es
van concentrar la majoria d’activitats:
Inflables i jocs medievals, tallers
de pintar cares, pintar gegants i el
sorteig solidari d’un capgròs a càrrec
de la Colla Gegantera La Patufa.
L’Associació Dones de Llinars va
fer uns tómbola solidària, l’Escola
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els més petits de casa, així el Parc de Nadal solidari
d’aquest any ha gaudit de molt bona participació. Es va
celebrar els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre de 2015
al Pavelló Municipal i la Pista annexa. Van assistir-hi
un total de 2485 nens/es repartits en 27 de desembre
501; 28 de desembre 604; 29 de desembre 688 i 30 de
desembre 692. Es van recollir més de 100 joguines noves
i aproximadament 600 quilograms d’aliments de llarga
caducitat que es van repartir entre les entitats Càritas de
Llinars i l’associació d’ajuda cívica Betesda Llinars.
A les activitats del Parc es destacava la novetat del
rocòdrom fix d’escalada i la nova zona de jocs medievals.
També va destacar l’arribada del patge real el dia 29 i el
ja tradicional caga tió que es va fer l’últim dia amb una
assistència aproximada de 300 nens i nenes.
Per últim l’arribada dels Reis Mags d’Orient va ser
un dels moments més màgics d’aquestes festes
nadalenques. Enguany els Reis han estrenat carrosses
noves, que es van poder visitar prèviament a la
Cavalcada, al nou Teatre Auditori.

de Dansa Vocacions va fer una
exhibició de balls i l’Esbart Dansaire
una exhibició de danses tradicionals.
També va tenir lloc un sorteig dels
treballs de patchwork i l’Associació
de Gent Gran i Pensionista va
celebrar un bingo solidari. Els
Deixebles de la Kabra van organitzar
un dinar popular i quinto familiar.
Per altra banda es va confeccionar la
pancarta solidària de Llinars. Totes
aquelles persones que volien col·laborar
van pintar una peça de la pancarta, així
com el passadís de la solidaritat, creant
una flor amb un desig.

ON VIATJA LA GENT DE LLINARS?

Sicília
“Itàlia sense Sicília no gravaria
cap imatge en l’ànima: aquí es
troba la clau de tot”
Goethe
És l’illa més gran de la
Mediterrània i ocupa
una posició central i molt
estratègica, a mig camí
entre l’Estret de Gibraltar
i el Canal de Suez.

viatges amb molta antelació.
Un mes abans decidim on
volem anar però si surt
una altra idea canviem. Ho
planifiquem nosaltres, no
anem a cap agència.

Precisament aquesta posició
privilegiada ha fet que durant
més de 6.000 anys diferents
cultures, tant d’Europa com
d’Àfrica, hagin deixat la seva
empremta a l’illa, en forma de
ruïnes, monuments o edificis.
Alguns d’aquests pobles
invasors que han passat per
Sicília al llarg de la història
han estat els grecs, romans,
àrabs, bizantins, normands,
francesos i catalanoaragonesos.

Quina ruta o recorregut
vau fer?
Vam arribar a l’aeroport
de Trapani. Vam llogar un
cotxe i vam anar de Trapani
a Agrigento, un poblet a dalt
d’un turó, amb carrerons i
places, molta vida al carrer
i una de les gelateries més
bones de Sícília. Allà vam
fer nit perquè volíem visitar
el Valle de los Templos i el
museu arqueològic.

Tot això fa de Sicília un lloc
de contrastos i amb molts
atractius de diferents tipus
per al visitant: temples
grecs, ruïnes romanes,
castells i catedrals
normandes, o cúpules àrabs
i bizantines, a més de l’actiu
volcà Etna, les illes Eòlies o
les boniques platges.
El Ramón Budó i l’Antònia
Palé van viatjar a Sicília
el passat mes d’octubre,
i ens han explicat la seva
experiència en aquesta
entrevista.
Per què vau decidir viatjar
a Sicília?
No hi havia cap motiu
especial. Mai planifiquem els

D’Agrigento vam anar
a Siracusa, on teníem
l’apartament llogat a la
península d’Ortigia, aquí
vam estar una setmana i
des d’allà visitàvem altres
pobles.
Si algú viatja a Sicília, que li
recomanaríeu visitar?
Moltes coses! El museu
arqueològic d’Agrigento el
recomano al 100%. Tota la
península d’Ortigia: caminar
pels seus carrerons, places,
esglèsies. Els pobles de
Noto i Ragusa, pobles
del barroc sicilià, molt
recomanables. Taormina,
entre Siracusa i Mesina,
un poble molt turístic amb
turistes amb un poder
adquisitiu alt, però molt

maco i molt recomanable
també. Des del Teatre grec
de Taormina, a dalt d’un
turó, es pot veure el volcà
Etna, si fa bon temps.
El volcà Etna. Nosaltres vam
pujar amb telefèric i amb un
bus tot terreny fins a 2900
metres.
Ah! Si agafeu un apartament
i teniu l’oportunitat de
cuinar, ni que sigui un
dia aneu al mercat més
proper i mireu les parades
de peix i verdures: són
impressionants, sobretot la
tonyina i el peix espasa, i
molt bé de preu.
Als bars i restaurants
preneu suc de taronja que
a tot arreu és boníssim, i
també la pasta i els gelats.
Quina és la millor època
per viatjar a Sicília?
Nosaltres vam anar a
l’octubre, anàvem amb
mànigues de camisa, bona
temperatura i no tanta
massificació de gent com a
l’estiu.
Què destacaries de les
seves costums? Alguna
peculiaritat?
La gent surt a passejar
moltíssim. Totes les tardes
vespre els carrers estan
plens de gent, tant en
poblacions grans com
petites. Ortigia, que és on

teníem l’apartament hi havia
molt moviment als carrers.
També van comprovar que
són molt religiosos. Ah!
I també vam veure molts
homes amb el coll del polo
amunt.
En algun moment vau
tenir sensació de perill?
De tornada vam agafar
l’autopista per anar a
l’aeroport de Trapani. En
un punt del camí l’autopista
estava tallada i ens vam
desviar per una carretera
interior, just hi va haver una
tempesta terrible, trons,
llamps i el que vulguis
imaginar. Sort que davant
nostre hi havia un camió
per poder-lo seguir amb les
llums enceses perquè no
es veia absolutament res i
la carretera era de corbes,
amb ports de muntanya.
Va ser un moment molt
anguniós.
Podeu explicar alguna
anècdota?
Vam tenir una punxada a
una roda del cotxe llogat, ho
vam haver d’arreglar però
van ser molt amables i no
gaire costós.
Hi tornaríeu?
Si, però per una altra zona
de Sicília. De totes maneres
hi ha altres llocs prioritaris
en aquests moments.
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ESCRITS DELS GRUPS MUNICIPALS DE L’A JUNTAMENT
Grup Municipal d’ERC
Ara fa uns mesos el nostre grup d’ERC va tornar
a tenir el suport de la majoria de veïns i veïnes de
Llinars del Vallès.
Una altra vegada el nostre Alcalde, el nostre grup,
la nostra manera de fer i entendre la política va
il·lusionar a la gent de Llinars del Vallès, donat-nos
2119 vots i 8 regidors.
Això, lluny de confiar-nos, ens encoratja encara més
a seguir treballant per el nostre projecte comú...
un poble net, verd, amb oportunitats per a tothom,
amb treball, amb educació on l’important siguin les
persones i l’entorn.

Grup Independent del Poble de Llinars
Llinassencs i Llinassenques,
En primer lloc, volem agrair a les 626 persones que
ens van fer confiança en les darreres eleccions.
Són els millors resultats assolits mai pel nostre
partit i que ens situen com a cap de l’oposició.
Malauradament no ha sigut suficient per treure la
majoria absoluta a ERC. Diem malauradament, ja
que les majories absolutes no són mai bones.
El nostre partit va aconseguir tenir dos regidors, en
Joaquim Cortina i en Jordi Balboa. Per problemes
de salut, en Cortina va presentar la seva dimissió,
deixant pas a la nostra companya Mònica Luengo.
Tot i deixar la seva regidoria, ell i juntament amb

Grup Municipal Socialista
Nova etapa: temps d’acords
Ara que ens acostem al primer any de mandat
després de les darreres eleccions municipals, ens
trobem davant una nova etapa.
D’una banda, tot i que sembla que la crisi econòmica
comença a remetre, la crisi social que se n’ha
derivat no s’atura. Hi ha molta (massa) gent a l’atur,
en situació de precarietat, depenent de l’ajut de la
família i de les institucions.
D’altra banda els ciutadans demanden dels polítics
que ens barallem menys, parlem més i arribem a
acords per solucionar els problemes de la gent.
A Llinars hem trobat a faltar diàleg per part de
l’equip de govern. Massa sovint ens trobem
que es prenen decisions de forma unilateral,

Grup Municipal del MALL-CUP-PA
Els eixos polítics del MALL-CUP-PA són la radicalitat
democràtica, la justícia social i el respecte medi
ambiental.
El MALL-CUP-PA reclama la promesa electoral de
l’equip de govern en obrir un procés participatiu
per l’ús de l’antic CAP. La nostra proposta és que
sigui destinat a un Casal de Joves autogestionat,
com a referent juvenil, on es desenvolupin activitats,
diverses i obertes, i a crear un Centre Cultural molt
cèntric amb activitats culturals de petit format (jam
sessions, petits concerts, recitals de poesia, etc) i
servei de bar.
La baixada de natalitat ha estat l’argument per

Grup Municipal de Convergència Democràtica
i Unió de Catalunya
Consolidació del model municipal
Tots el Llinassencs volem un Llinars equilibrat. Us
convido a reflexionar sobre el que volem, demanem
i esperem del nostre Municipi.
Consolidar i si es possible millorar el que esta bé.
Reflexionar i sobretot millorar tot el que ens pugui
semblar que no funciona prou be, es tant com dir,

Aquesta majoria l’haurem d’exercir amb modèstia i
amb diàleg amb les altres forces polítiques.
Portem uns pocs mesos de la nova legislatura, però,
ja hem començat a realitzar el nostre programa.
Han començat les obres de la nova escola de
música de Cant Marquès, l’activitat cultural i
associativa al nou Teatre Auditori és intensa,
seguim treballant buscant noves empreses, plans
d’ocupació, donant suport als centres educatius, a
les entitats, en definitiva: seguim treballant més que
mai pel nostre poble, Llinars del Vallès !!!
Aquesta manera de fer i entendre la política al
servei al poble i l’amor al País, ha fet que els nostres

altres membres del partit, resten a disposició de
tothom pel que sigui necessari, poguent-nos trobar
tots els Dimecres a partir de les 18:00 al local del
C/Joaquim Blume, nº34.
Des de l’oposició és molt difícil canviar la voluntat de
les accions de l’equip de govern, però no deixarem
d’intentar-ho. Portem gairebé un any de legislatura
i ja hem hagut de votar en contra de decisions que
considerem molt importants, com pot ser l’apujada
d’impostos i dels nous pressupostos. Segons el
nostre punt de vista, l’equip de govern (ERC amb
majoria absoluta) ha deixat escapar una oportunitat
històrica d’abaixar els impostos, ja que el Govern
Central (Madrid), aprofitant que era any d’eleccions
generals, com a mesura electoralista, va decidir
sense negociació, sense diàleg i fins i tot, sense
informació.
Entenem que no és aquesta la millor manera per fer
front als problemes de la gent.
Però és cert que des del Grup Municipal Socialista
hem notat un canvi durant aquests primers mesos.
Percebem major predisposició al diàleg per part de
l’equip de govern i desitgem que es vegi reflectit en
forma d’acords.
Des del Grup Socialista hem fet i seguirem fent
una oposició rigorosa. Denunciem sense embuts,
per exemple, la diferència en els serveis que es
presten al centre i als barris (neteja, il·luminació,
manteniment).
Però també fem una oposició constructiva, perquè
hem d’estar per sobre dels interessos partidistes i al
servei de la gent.
suprimir l’escola Petits Infants. El que estan
demostrant altres municipis, adaptant-se a les
necessitats de la gent, és que la demanda del servei
s’incrementa quan s’ajusten els preus públics en
funció del nivell de renda i s’amplien els horaris. Cal
facilitar la compatibilitat laboral i familiar a les dones
i impedir perpetuar els rols patriarcals.
La signatura del Pacte d’Alcaldes Contra el Canvi
Climàtic és un primer pas per a la gestió ambiental
del municipi, però no suficient. S’ha de traduir
en el planejament urbanístic: no ho ha estat la
implantació d’un circuit de kàrting i d’un aparcament
en un connector biològic o la defensa de la pedrera
anomenada Ivonne fins a arribar a l’ermita de
Collsabadell.
actuar sobre el que considerem que es millorable.
Cal fer una profunda reflexió sobre l´estricta
aplicació de les normes de civisme, cal vetllar per
la seva aplicació i tenim que seguir fent des de el
mon Municipal, una estricta vigilància per la seva
acurada i correcta aplicació.
No es podem permetre l´actual falta de civisme,
entorn els excrements de gos, es important la seva
vigilància i si es el cas, la denuncia i sanció.

Reproducció literal dels escrits que ens han fet arribar des dels grups municipals de l’Ajuntament de Llinars del Vallès.

companys Martí Pujol i Teresa Masjuan hagin estat
nomenats, respectivament, Diputat i Vicepresident
de la Diputació de Barcelona i Directora General
d’Agricultura i Ramaderia.
El nostre Alcalde, en Martí Pujol, compaginarà les
dues tasques, la d’alcalde i la de Vicepresident, amb
plena dedicació i il·lusió.
Aquests reconeixements honoren als nostres
companys i ens enorgulleix a nosaltres com a
regidors d’ERC i com a llinassencs.
Des d’aquí els hi desitgem molta sort i encerts!!

baixar l’IBI. Això, per als ciutadans de Llinars,
significava pagar 250.000 euros menys entre tots.
Veient la retallada d’ingressos, l’equip de govern
va apujar tots els altres impostos (aigua, guals,
recollida d’escombraries, ...) “ per recaptar com a
mínim el mateix que l’any anterior”. Per suposat,
nosaltres vam votar en contra.
També hem denunciat públicament la manca de
formació de la policia local. Fa anys que l’equip de
govern no envia cap agent a l’escola de policies.
Sembla que arrel de la nostra denúncia, aquest any
probablement n’hi enviïn algun. Així que com veieu,
des de l’oposició intentem aportar el nostre granet
de sorra.

Per tot això, perquè és el moment del diàleg i
l’acord, perquè cal que siguem constructius, perquè
el més important és la gent, des del PSC ens oferim
a l’equip de govern per dialogar i treballar plegats
per ajudar a resoldre els problemes de la gent,
especialment dels qui estan en una situació més
precària.
Entenem, també, que aquesta nova etapa ha de
comportar una major participació del conjunt dels
veïns de Llinars. Per això proposem la creació d’una
comissió per elaborar un Reglament de Participació
Ciutadana, que promogui i motivi la participació de
la gent en les decisions polítiques que ens afecten a
totes i a tots.
Joan Ramon i Bernabé

La mobilitat sostenible també té grans mancances.
L’equip de govern no va voler participar fa uns anys
en el pagament de l’ampliació del trajecte del bus de
Cardedeu per a que arribés al barri de Sant Josep i
que també arribés als diferents polígons industrials
de LLinars. Pel que fa a la mobilitat diària amb
bicicleta creiem que no s’està fent res, comparat
amb els altres municipis veïns.
I pel que fa a la gestió energètica s’han de fomentar
les polítiques de reducció de la demanda energètica
i donar suport a cooperatives subministradores
d’energia elèctrica procedent de renovables.
Article sencer: https://www.facebook.com/
ElMallDeLlinarsDelValles/

No ens podem permetre veure deixalles
amuntegades al voltant dels contenidors, a vegades
perquè son plens, pro moltes altres per la manca de
civisme ciutadà i acaben deixades pel terra.
Tos volem un Llinars acollidor, ordenat, segur, cívic
i net, cal vetllar perquè així sigui.
No descuidem el que funcionai treballem tots per
millorar i corregir el que no funciona.

HIVERN 2016 LLINARS DEL VALLÈS

23

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

Policia Nacional
Tel. 091

Hospital de Sant Celoni
Tel. 93 867 06 17

Autobusos
Tel. 902 130 014
Taxi Miguel Casas Fuentes
Tel. 645 906 843

ESPORTS

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

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

Piscina municipal
Tel. 93 841 16 72

Serveis d’ocupació local

Camp de futbol
Tel. 93 841 29 31

Servei de suport a les
empreses, emprenedors
i comerços

Pavelló d’esports
Tel. 93 841 24 99

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

Pista annexa
Tel. 93 841 35 05
l’Esportiu i pistes de tennis
93 841 15 90

Urgències mèdiques
Tel. 061

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

Oficina d’informació del
Parc Montnegre-Corredor
Tel. 93 867 94 52
SOREA Cia. d’aigües
Tel. 93 879 49 46

CAN LLETRES

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

Ensenyament
Tel. 93 841 37 02

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

Serveis territorials
Policia Local
Tel. 93 841 20 62

Escola de Música
Tel. 93 841 37 76

Casal de la Gent Gran
Tel. 93 841 36 40

Escola Bressol Petits Infants
Tel. 93 841 03 75

Oficina de correus
Tel. 93 841 12 77

Escola Bressol Petits Estels
Tel. 93 841 19 74

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

Mòbil Policia Local
Tel. 696 97 93 98
Fax Ca l’Alemany
Fax 93 841 15 16

Taxi Santiago Rodríguez
Baches

FECSA Cia. llum
Tel. 900 747 474
Museu Can Bordoi
Tel. 93 841 08 75
Fons Joan Pla i Gras
Tel. 93 841 27 50

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

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.

