TARDOR
2017

LLINARS
DEL VALLÈS

#23

Ball de Bastons
≥ 03

Open Night
≥ 08

Escola Nova 21
≥ 12

CULTURA

CULTURA

Llinars del Vallès recupera
una tradició centenària
Després de més d’un segle el ball de bastons torna a Llinars.

Festa Major 2017
La irrupció de nous grups
però, no ha disminuït
la força d’aquells que ja
fa una pila d’anys que
preparen el conjunt
d’actes que conformen la
Festa Major, destacantne el 25è aniversari de la
trobada de puntaires de
Llinars del Vallès.

La Festa Major a Llinars, des de fa
uns quants anys, s’allarga des del cap
de setmana dels actes previs fins a la
capvuitada, el cap de setmana següent
a la fi de la festa. En total més de 15
dies plens d’activitats. De la Festa Major
d’enguany cal destacar la participació
de noves entitats en la preparació
d’activitats, que fan que la festa de la
nostra vila estigui teixida per un gran
nombre de grups que se la fan seva
i que contribueixen a que sigui molt
participativa. La irrupció de nous grups
però, no ha disminuït la força d’aquells
que ja fa una pila d’anys que preparen

el conjunt d’actes que conformen
la Festa Major, destacant-ne el 25è
aniversari de la trobada de puntaires de
Llinars del Vallès.
Una activitat que va tenir una gran
acollida, va ser la instal·lació d’un
tobogan d’aigua de més de cent metres
al carrer de Josep Argila el diumenge al
matí, com a activitat prèvia a la menjada
de flams i l’estira de corda.
Pel que fa al concurs d’aparadors,
aquest any ha presentat una novetat: el
jurat ha estat la gent del poble.
D’altra banda, aquest any, el concurs
entre blaus i vermells ha caigut a la
banda vermella tot i que les dues colles
van arribar empatades fins a l’últim
instant de la Festa Major.

Entre els darrers mesos del 2016 i
principis del 2017 s’ha dut a terme
una recerca històrica sobre partitures,
indumentària, tipologies de dansa i
altres aspectes de gran importància
sobre l’existència del ball de bastons a
la vila de Llinars.
Per recuperar aquest ball popular s’ha
creat una delegació a la Colla Giola,
entitat que va recuperar el ball de
gitanes a la localitat i que compta amb
més de 25 anys de trajectòria.
El retorn del ball de bastons ha estat
presentat en el transcurs de la Festa
Majors d’enguany, on s’ha pogut
veure per primera vegada el dia 7 de
setembre.
Els assajos van començar al juny, la
intenció principal era recuperar amb el
màxim rigor històric aquesta tradició,
és per això que la música s’interpreta a
ritme de flabiol i tamborí com ja es feia
antigament.
De la recerca que s’ha realitzat s’han
extret dues partitures pròpies del ball
de bastons de Llinars del Vallès, les
quals donen ritme a dos dels balls
del grup. Un altre dels elements amb
el qual s’ha estat molt rigorós és el
vestuari que han lluït els balladors, els
colors principals de la indumentària
són el blau i el groc, colors de l’escut
i bandera del poble. La confecció ha
anat a càrrec del Guillem Amorós al
taller Folk al Biaix. També s’ha creat un
escut i una imatge corporativa amb el
qual s’identifica el ball, la seva creació
ha estat a càrrec del dissenyador local
Agustí Ors.
Per estar al dia de totes les novetats es pot seguir el grup a través de les xarxes socials:

f Ball de bastons Llinars del Vallès

http://balldebastons.gitanesdellinars.cat

balldebastonsllinars@gmail.com

@bdbastonsllinars
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BiblioLab: la biblioteca com
a laboratori de creació i
experimentació
Al mes de novembre arriben les activitats del BiblioLab a la biblioteca
de Llinars del Vallès: la ciència és divertida.

La creació i l’experimentació són els
ingredients principals de les 3 activitats
que arribaran a la biblioteca en el proper
mes de novembre, en el marc del
nou programa BiblioLab. Aprofitant la
celebració de la setmana de la ciència,
la Biblioteca de Llinars del Vallès acollirà
una sèrie d’activitats de divulgació
científica els divendres 3, 10 i 17 de
novembre, que formen part d’un pack
anomenat “La ciència és divertida”.
El projecte BiblioLab és pioner a la
Xarxa de Biblioteques Municipals, a
través de metodologies innovadores
i creatives, té la finalitat de generar
coneixement d’una manera
experimental. BiblioLab és un dels deu
projectes destacats de “Connectem”, el
Pla d’actuació del mandat 2016-2019 de
la Diputació de Barcelona. És una aposta
per una evolució en el model de les
biblioteques públiques, que posa l’accent
en l’accés al coneixement a través de
l’experimentació i les metodologies
innovadores i creatives en un entorn
de col·llaboració obert a la ciutadania.
Amb el model BiblioLab, les biblioteques
passen a ser espais de cocreació i
coinnovació i els usuaris, no només són
receptors sinó també protagonistes.
4
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El projecte BiblioLab neix de la
necessitat de repensar la funció
de les biblioteques públiques en el
context de la societat de la informació
i les TIC. S’inclouen nous serveis
relacionats amb els anomenats
laboratoris ciutadans, uns espais de
creació i d’experimentació amb la
tecnologia i la innovació oberts a la
participació ciutadana. Parteix de les
experiències existents a Catalunya i a
Europa dels “Fab Lab” o “Living Lab”
(com generalment se’ls anomena) per
traslladar-les a les biblioteques.
La biblioteca esdevé un laboratori
de creació i un espai d’aprenentatge
col·laboratiu, de treball en equip i
d’experimentació on es potencia la
creativitat dels usuaris de manera
que ells mateixos generin continguts,
coneixement i valor i interioritzin la
cultura maker, és a dir, aprendre fent.

• Incrementar el valor social de les
biblioteques públiques: obrir el seu
enfocament, erigint-se en un agent
actiu que treballa i investiga en
les noves formes de producció de
coneixement i informació i acompanyant
els seus usuaris en l’adaptació als
canvis que es produeixen.
Programació:
03/11/2017
Ciència i música: això sí que vibra.
Infants de 6 a 10 anys. 18 h
10/11/2017
Canvi climàtic i efecte hivernacle.
Joves i adults. 19 h
17/11/2017
Art i ciència. Infants de 6 a 10 anys. 18 h
Totes les activitats requeriran inscripció
prèvia per part dels assistents.

• Fomentar el valor de l’experiència:
l’experimentació s’ha situat en el
centre del model d’aprenentatge i ha
d’impregnar tot accés al coneixement
de manera transversal.

Amb aquest nou projecte la biblioteca
amplia horitzons, entoma nous reptes
i noves funcions i s’adapta a un entorn
social dominat per la tecnologia. Amb
un còctel d’innovació, coneixement i
creativitat posiciona l’usuari en un rol
de creador i no de receptor, sent el
protagonista al voltant del que bascula
tot el taller de creació i innovació. És
un intent d’incorporar elements que
tenen a veure amb nous processos
d’aprenentatge i noves formes de
relacionar-se, vol crear comunitat per a
poder compartir el coneixement de base.

• Promoure la participació: implicar
la comunitat de forma activa en la
concepció i el desenvolupament de les
accions. Els projectes han de tenir un
esperit eminentment educatiu, però de
manera crítica i horitzontal, no dirigida i
generadora de ciutadania passiva.

Aquest nou projecte de la biblioteca
municipal fomenta l’aprenentatge, la
creativitat, la innovació i la participació
ciutadana i proporciona accés a la
ciutadania a la ciència de manera
lúdica, pràctica i experimental.

Són objectius del programa BiblioLab:
impulsar el desenvolupament individual
i col·lectiu a través de l’aprenentatge
dinàmic, la creativitat i la innovació.
• Capacitar en l’ús i oferir accés a
la ciutadania a les tecnologies de la
creació i la fabricació digital.

El Teatre Auditori consolida les
seves línies d’actuació
L’any 2016 ha sigut el segon any de vida del TA, i el primer any sencer de gestió,
de temporades teatrals, 3 per any, i d’ús de les entitats.
L’Exhibició d’espectacles, ser l’espai de les entitats culturals
del municipi, oferir una aula de teatre de qualitat per infants
i adults, potenciar el lloguer de sales i establir relacions amb
les administracions, són les seves cinc línies d’actuació. I
potenciar-les ha donat com a resultat un TA que ha crescut
en espectadors, en espectacles, en entitats que hi fan ús, en
lloguers de sales, en alumnes a l’aula de teatre, en usos, en
visites, en residències artístiques i projectes culturals.
El TA durant el 2016 ha gaudit d’un 79 % d’ocupació, superant
així la mitjana dels teatres similars que es situa en un 60 %.
D’aquest 79 %, un 85 % és amb entrada de pagament.

El preu mig de l’entrada es situa en els 11 €, un preu
inferior a la mitjana dels teatres similars, que ronda els 14 €
aproximadament.
El públic del TA durant el 2016 està repartit en aquests gèneres:
Teatre: 55%
Música: 27.5%
Dansa: 10%
Altres: 7,5%
Els número d’assistents per tipologia d’espectacle:
Teatre: 5.031
Música: 2.551
Dansa: 1.038
Altres gèneres escènics: 734
En total 9.354 persones van assistir als espectacles del TA en
el 2016.
Les dades en comparativa i de manera objectiva ens fan veure
que el TA té una bona programació estable i una boníssima
resposta del públic.
El 2016 també ha estat l’any de la inauguració oficial del TA,
un acte celebrat el 13 de novembre, que va comptar amb
l’assistència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont,
de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa i
de l’arquitecte de l’obra, Álvaro Siza.
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Participació del CE al
Mondial Pupilles de
Plomelin

Festival anual de Patinatge
Artístic
L’Univers sobre Rodes va ser la
temàtica escollida pel Club de Patinatge
Artístic de Llinars en la celebració del
seu festival anual, celebrat el passat 1
de juliol.

Després d’11 anys de vida, els quatre
primers com activitat extraescolar,
i després com a club participant en
competicions, el Patinatge Artístic s’ha
consolidat a Llinars com una disciplina
esportiva i artística que compta amb
una acció formativa de gran nivell.

En aquest sentit, les professores del
Club, Andrea López Sanuy i Elena
Oms, tenen un palmarès molt destacat
com a patinadores professionals en
competicions internacionals. l’Andrea
ha estat campiona del món i l’Elena
campiona d’Europa.
Durant la celebració del festival els
grups que hi participaven seguien el fil
conductor que plantejava la temàtica
de l’univers. Una de les sorpreses del
festival va ser la participació de David

Jugadors del CE Llinars de 12 i 13 anys
d’edat van ser convidats a participar
de la 32a edició del Mondial Pupilles
de Plomelin, que es va disputar a les
poblacions de Combrit, Douarnenez,
Penmarch, Plogastel, Plonéis Plonéour
Lanvern, i Pluguffan Plomelin a finals de
primavera. Es tracta d’una competició
avalada per la FIFA, UEFA i FFF que
acull a 72 equips de 54 països.

Durant aquests 4 dies els jugadors del
CE Llinars han estat allotjats en cases
dels vilatans per tal de fomentar la
convivència entre els participants. Han
realitzat 8 partits i la classificació s’ha
fet per puntuació quedant guanyador
d’aquesta edició l’Olimpique Lyonnais.

André, que va obtenir el tercer lloc en el
campionat del món de 2016.
El gran nivell i l’actuació brillant de
l’alumnat participant posava de manifest
les hores de treball i de dedicació que
requereix el patinatge artístic. De fet,
una de les integrants del club, Alba
Jurado, ha estat escollida en un càsting
de patinadores per formar part d’una
campanya publicitària internacional del
Kentucky Fried Chicken.

Per altra banda, entre tots els equips
es premia l’equip amb millor fair
play dins del camp i fora del camps.
Aquesta edició l’equip del CE Llinars
ha estat reconegut amb els 2
guardons, fet que no s´havia produït
mai abans en les 31 edicions anteriors.
Els jugadors de Llinars han viscut una
experiència molt enriquidora.

L’escola Ginebró participa
en la Trailwalker
Cada dos anys des de fa sis, l’Escola
Ginebró participa a la Trailwalker que
Intermón Oxfam celebra a Girona i
enguany, no ha estat l’excepció. La
passada primavera un equip format per
mestres de l’escola van ser els

encarregats d’assumir el doble repte
que suposa aquesta cursa solidària.
D’una banda haver de recórrer els 100
quilòmetres que separen Olot de Sant
Feliu de Guíxols en menys de 32 hores,
i de l’altra reunir els 1.500 euros mínims

d’inscripció i que Intermón destina als
projectes humanitaris que desenvolupa
en més de 90 països de tot el món.
Va ser una experiència de superació
i cooperació molt emocionant, que
va ser possible gràcies a l’esforç i
treball en equip, no només del grup
participant, sinó també de tota l’escola i
les famílies.
Gràcies a la col·laboració de tots es va
poder enregistrar el CD de cançons
interpretades pels alumnes i també es
van portar a terme altres iniciatives per
reunir els diners per al donatiu.
Aquest curs que tot just ha començat
toca reposar, però el proper esperen
poder participar amb la mateixa il·lusió
i ganes de sempre.
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L’Open Night celebra
la seva 4a edició
Fa 4 anys es va celebrar per primera
vegada l’Open Night, un acte promogut
per l’Ajuntament i la UBIC amb l’objectiu
de promoure el comerç de proximitat i
el sector gastronòmic. L’èxit d’aquella
primera edició va fer que es tornés a
repetir l’any següent i que es consolidés
com un dels actes que donen pas a
l’estiu.
Llinars va celebrar la quarta edició de
l’open Night el divendres 30 de juny i
dissabte 1 de juliol, la primera vegada
que l’acte s’ha fet en dos dies ja que
aquesta vegada l’Open Night ha fet un
pas endavant, promocionant no només
el sector del comerç i la gastronomia
sinó també la cultura, l’esport i el lleure.

En aquest sentit divendres 30 de
juny, amb l’Open Night +Comerç 23
comerços van tenir obert fins a mitjanit

Sessió informativa sobre reempresa,
compravenda de petites i mitjanes empreses
de Catalunya
El passat 5 de juliol es va
celebrar a Can Mas Bagà
la sessió informativa de
Reempresa: el mercat de
compravenda de petites
i mitjanes empreses de
Catalunya.

amb descomptes i promocions. 7
restauradors associats oferien sopar
a 7 € i una sèrie d’activitats per a totes
les edats van amenitzar la nit.
A banda, tothom qui volia va poder
fotografiar-se amb la Quimeta i
l’Antònia, dues senyores grans de tota
la vida de Llinars, que sempre són les
primeres a assabentar-se del que passa
al poble.

Es tracta d’un nou model
d’emprenedoria
i de creixement empresarial, un
mecanisme professional pel qual un
o més reemprenedors accedeixen
a la propietat d’una empresa en
funcionament que tingui previst un relleu
de la mateixa, per fer-la créixer sense
haver de passar per la fase de crear-la.
És evident que una empresa en
funcionament té moltes més possibilitats
i capacitats de generació de recursos
que una nova empresa que comença
de zero, i evita la conflictivitat
i judicialització dels processos
empresarials de tancament.

Dissabte es va fer l’Open
Night +Llinars amb la
presentació de les “L”
de Llinars com una
escultura viva, i van tenir
lloc activitats esportives,
culturals, musicals i de
lleure.

A qui li pot interessar la reempresa?
»» Empreses i comerços interessats
en donar continuïtat al seu negoci,
així com recuperar la inversió i els
esforços.
»» Persones emprenedores i/o
desocupades disposades a adquirir
un negoci consolidat.
Les persones interessades en la
reempresa poden adreçar-se al
Departament de promoció econòmica
de l’Ajuntament,
Can Mas Bagà
Av. Mas Bagà 24
T: 93 841 38 42

Campanya ‘Apadrina una planta’

Per altra banda el moviment Viles
Florides també va participar a l’Open
Night decorant i ornamentant carrers i
places per a la seva celebració.
8
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Per tal de gaudir d’un entorn més verd
i decorar els carrers comercials els
establiments participants de l’Open
Night van tenir l’ocasió de participar

en la campanya ‘Apadrina una planta’
basada en la cura d’una planta de
petúnies que van exposar a l’entrada
dels seus establiments.
TARDOR 2017 LLINARS DEL VALLÈS
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PUNT DONA

ENSENYAMENT

El Punt Dona
visita laTarragona
romana
El dissabte 10 de juny, des del Punt
Dona es va organitzar la sortida cultural
“Tarragona Romana” on es va fer una
visita guiada als monuments romans
declarats Patrimoni Mundial de la
Humanitat per la UNESCO, seguint el
següent recorregut:
Maqueta de Tàrraco al segle II dC,
Muralla romana, carrer dels Cavallers,
Via Processional, carrer Major, façana
de la Catedral, Temple d’August, Voltes
gòtiques del carrer de la Merceri,
estructures del Fòrum Provincial, Call
jueu, Circ, Torre del Pretori i Amfiteatre.

Tàrraco (Tarragona, avui dia) va ser
una ciutat administrativa i mercantil
important a l’època romana i el centre del
culte imperial per a totes les províncies
ibèriques. Es va dotar amb molts edificis
i parts d’aquests s’han descobert en una
sèrie d’excavacions excepcionals. Encara
que la majoria són fragmentàries i que
moltes es conserven sota els edificis
més recents, les restes que hi perviuen
esbossen una idea de la grandesa
d’aquesta capital provincial romana.
L’any 2000 la UNESCO va declarar el
conjunt arqueològic de Tàrraco Patrimoni

Mundial de la Humanitat, donat que
complia els criteris 2 i 3 establerts
pel Comitè. D’aquesta manera, d’una
banda, amb la denominació es reconeix
que les restes romanes de Tàrraco
són d’excepcional importància en el
desenvolupament de la planificació i
el disseny urbà romans, i que aquesta
planificació va servir com a model per a
les capitals de província en el món romà
en altres indrets. D’altra banda, es posa
de manifest que Tàrraco proporciona un
testimoni eloqüent i sense precedents
d’una etapa important en la història dels
pobles de la Mediterrània en l’antiguitat.

Les “L” de Llinars,
una escultura viva
Dissabte, 1 de juliol, durant la celebració de l’Open
Night +Llinars, l’Amapola i la Montse, dues antigues
vedettes del Paral·lel barceloní van fer la presentació
de les “L” de Llinars, una escultura viva de tots els
llinassencs i llinassenques.
L’escultura de les “L” de Llinars és el
resultat d’un projecte artístic engegat
pel pintor Jesús Costa, i alhora un recull
documental històric del poble de Llinars
del Vallès en el qual es fomentava la
participació ciutadana, ja que hi podia
participar tothom qui volgués aportant
i enganxant retalls de diaris, postals,
fotografies del poble, o amb la família

JOVENTUT

i/o els amics, de festes, esdeveniments,
etc, tan actuals com antigues però que
apareguessin racons i llocs de Llinars.
La participació de la gent ha estat
molt important a l’hora de dur a terme
aquest projecte, gràcies a la mateixa
el resultat ha estat una escultura viva
que rememora el passat i el present de
Llinars.

10è aniversari de l’escola
bressol “Petits Estels”

L’escultura consta de dos blocs en forma
de L. Una d’elles conté les fotos, postals
i reculls de premsa del passat: Llinars
d’ahir, i l’altre del present: Llinars d’avui.
A dia d’avui aquesta escultura es
pot visitar a Can Lletres, tot i que
la idea és que estigui exposada en
altres equipaments municipals. Ja ha
començat el circuit, aquest estiu ha estat
a l’Esportiu i durant el curs hi haurà un
calendari per a que centres educatius
i equipaments la puguin exposar no
només com una escultura decorativa
sinó també com una eina de treball de
diferents metodologies. L’Institut Giola
serà el primer centre educatiu que la
tindrà exposada... I el segon?

40è aniversari
de l’Institut Giola

Activitats de l’Estiu Jove del
Casal d’Estiu 2017
L’Estiu Jove, els joves del Casal d’Estiu
de Llinars, ha tornat a deixar petjada del
seu pas pel Casal realitzant un mural a la
riera, sota la temàtica de la convivència
i del respecte mutu, tal i com havien
fet l’any anterior, en aquell cas sota la
temàtica del sexisme. El dia de la pintada

10 TARDOR 2017 LLINARS DEL VALLÈS

les monitores i monitors van estar duent
a terme dinàmiques i jocs de cooperació
per tal de treure a debat i reflexionar
sobre aquestes qüestions.
Per altra banda l’Agenda TV Llinars
va gravar de tot el grup un Mannequin
Challenge plasmat a la Masoveria,

que és el punt de trobada de cada dia
per aquests joves del Casal d’estiu. El
vídeo es pot visualitzar a l’Agenda TV
Llinars, a la qual es pot accedir a través
de la pàgina web del municipi www.
llinarsdelvalles.cat, i encara avui és un
dels clips més visualitzats.
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El Baix Montseny
participa activament en
el procés de renovació
educativa Escola Nova 21
El programa Escola Nova 21, amb una durada de 3 anys, té
com a objectiu principal sumar esforços de totes les escoles,
institucions i persones que generi una mobilització sense
marxa enrere per a l’actualització del conjunt del sistema
educatiu català.
Els gairebé mig miler de centres educatius que han adoptat
el compromís d’orientar el seu procés de canvi amb
l’acompanyament del programa Escola Nova 21 s’organitzen
en unes 60 xarxes locals d’aprenentatge col·laboratiu.

Els ajuntaments de Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera
i Llinars del Vallès dinamitzem la Xarxa Local del Baix
Montseny formada per les 16 escoles de tots 3 municipis.
Durant el curs 2016 – 2017, la Xarxa Local del Baix Montseny
ha engegat un procés de reflexió sobre quin ha de ser el
propòsit de l’educació al segle XXI i sobre la creació de grups
impulsors dins cadascuna de les escoles amb l’objectiu
d’obrir aquest procés de reflexió a tot el claustre i liderar el
procés de canvi de cadascun dels centres.

Alumnes de 2n de batxillerat són
premiats pels seus treballs de recerca
El TA va ser, el passat 8 de maig, l’escenari on va tenir lloc l’acte de
lliurament de premis als Treballs de Recerca de 2n de batxillerat de
l’Institut Giola.

Els premiats del curs 2016-17 van ser:

Trobada a Sant Celoni per visionar el documental The Most Likely to
Succeed per treure’n reflexions i fer aportacions en properes reunions
Una nodrida representació de mestres
i professors dels centres educatius de
Sant Celoni, Llinars del Vallès i Santa
Maria de Palautordera es van reunir el
passat 6 de setembre per visionar el
documental The Most Likely to Succeed,
un llargmetratge d’una hora i mitja
de durada que examina la història de
l’educació als Estats Units i revela les
creixents mancances dels mètodes
d’educació convencionals en el món
innovador actual. La pel·lícula explora
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els nous enfocaments que apunten a
transformar l’aprenentatge tal com el
coneixem.
Durant la trobada, emmarcada dintre
del programa Escola Nova 21, s’ha
demanat als centres educatius que
reflexionin sobre el documental i puguin
fer aportacions en properes reunions.
L’acte ha estat presentat pels alcaldes
de Sant Celoni, Francesc

Deulofeu, de Llinars del Vallès, Martí
Pujol, i per la regidora d’Ensenyament
de l’Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera, Marisol Garcia. En les
seves intervencions va quedar clara
la voluntat de seguir apostant pel seu
compromís envers l’educació, malgrat
els entrebancs que els posen des del
govern central a través de la LRSAL
(Ley de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local).

Martí de Muniategui amb el treball
“Llum per entendre la vida”

Andrea González amb el treball “La probabilitat de guanyar
diners a un casino. Les matemàtiques que amaguen els jocs
d’apostes.”

Maria Girabent amb el treball “Fagoteràpia com alternativa
al tractament amb antimicrobians. Una alternativa als
antibiòtics.”

Xavier Guimerà amb el treball
“Del foc al sol”
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Els maltractaments a la gent gran,
una problemàtica molt present a la
nostra societat

Servei de primera acollida
a Llinars
Amb l’objectiu de seguir treballant per construir un municipi acollidor, des del
mes de maig, Llinars del Vallès, amb el suport del Consell Comarcal del Vallès
Oriental, disposa del Servei de Primera Acollida, el qual està finançat per la
Generalitat de Catalunya i amb cofinançament del Fons Social Europeu.
Aquest Servei de Primera Acollida és un conjunt de recursos
i accions que tenen com a finalitat promoure l’autonomia, la
cohesió social i la integració, en igualtat d’oportunitats, de
les persones nouvingudes, estrangeres i retornades, amb
edat superior a l’establerta per a la finalització de l’escolaritat
obligatòria i amb resolució administrativa d’empadronament en
un municipi de Catalunya.
A través d’una informació, acompanyament i formació, el Servei
de Primera Acollida facilita i garanteix l’adquisició de

competències lingüístiques, laborals i de coneixement de la
societat i del marc jurídic. Aquestes competències es podran
acreditar amb un certificat d’acollida , el qual té utilitat per a
procediments d’estrangeria i nacionalitat, per buscar feina i per
fer valer la seva experiència i coneixements.
Per a més informació sobre al Servei de Primera Acollida us
podeu dirigir a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament
o contactar amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental i
preguntant per el/la Tècnic/a d’Acollida.

Davant la sensibilitat dels ajuntaments del
Baix Montseny envers la problemàtica dels
maltractaments a la gent gran, es va crear
una comissió entre el Consell Comarcal del
Vallès Oriental i la Diputació de Barcelona
per fer front a aquest tema a través de
diferents actuacions, com l’elaboració
d’una guia de detecció de possibles casos
i una campanya de sensibilització al voltant
d’aquesta greu problemàtica que pateixen
moltes persones grans.
Des del passat mes d’abril, Llinars està
realitzant un seguit d’accions emmarcades
en la campanya “Tracta’m bé” per tal de
promoure la sensibilització vers el bon
tracte cap a les persones grans.
A partir de la comissió creada, es va arribar
a conèixer la feina que ja s’havia fet en
altres consells comarcals i ajuntaments
sobre els maltractaments a la gent gran.
Així, el Consell Comarcal del Solsonès
havia dut a terme una campanya de
sensibilització amb l’elaboració d’un llibre
de petits relats que il·lustren els diferents
tipus de maltractaments que pot patir una
persona gran. Relats amb tracte és un llibre
diferent, que ens fan pensar i reflexionar
sobre un problema existent molt greu que
malauradament queda molt amagat en la
societat en la que vivim.
Gràcies a les gestions que el Consell
Comarcal del Vallès Oriental ha portat a
terme per a la difusió del llibre, des de
l’Agenda de Serveis us oferirem un relat
en cada una de les edicions de la seva
publicació.
En anteriors edicions de l’Agenda de
Serveis us vam oferir els següents relats:
Diagnòstic, escrit per la Maribel Bella
Orrit – Agenda de Serveis 18
Dissabte, escrit per la Tània Pujol Esteve
– Agenda de Serveis 19
El que és teu és meu, escrit per la Sònia
Pallarès Gilabert – Agenda de Serveis 20
Hotelet amb encant, escrit per la Maribel
Bella Orrit – Agenda de Serveis 21
Diana és nom de princesa, escrit per la
Maribel Bella Orrit – Agenda de Serveis 22
Aquesta vegada us presentem un relat
escrit per la Maribel Bella Orrit, titulat:
No pateixis que ja sóc aquí.
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No pateixis que ja sóc aquí
Que lentes passen les nits. El rellotge sembla que s’encalli a cada quart. Les cadenes de
televisió s’inunden de tarots amb gent desesperada que no para de trucar demanant si el seu
amor serà correspost.
I el sol que fa el gandul i no acaba de sortir mai. Cada matí, quan despunta el dia, penso en
tots els despertadors que deuen sonar a totes les cases de la ciutat. Quina sort despertar-se al
matí. Com enyoro aquella sensació de desconcert quan no saps si el so del despertador forma
part del somni o si és real.
Recordo aquell Nadal que durant el dinar de família la mare va deixar anar: “Quan sigui vella no
vull anar a la residència, jo em vull morir a casa meva peti qui peti”. Jo vaig contestar decidida:
“No pateixis, mama, que jo et cuidaré”.
Aquesta nit s’ha despertat cridant cinc vegades. La primera vegada ha vomitat el sopar i les
altres quatre cridava sobresaltada perquè uns homes la venien a buscar.
— Ai, ai, ai! Nena ajuda’m que em vénen a buscar. Ajuda’m! Ajuda’m!
A les 9 del matí encara dormia com un tronc. M’ha costat sang, suor i llàgrimes despertar-la.
L’he portat com he pogut fins al lavabo. Avui tocava rentar-la perquè té visita amb el metge.
Cada vegada va més feixuga. L’entro a la banyera com puc i l’assec en un tamboret.
Comença a cridar:
— No, no. No em toqueu. No em feu mal. Marxeu d’aquí!
— Mama, sóc jo. Tranquil·lla que només et vull rentar.
— Deixeu-me estar. Traieu-me d’aquí d’una vegada!
No para d’alçar-se del tamboret. L’agafo fort dels braços i l’obligo a seure. L’agafo amb tanta
força que li faig mal. La miro amb ràbia i odi i li dic:
— Et vols estar quieta d’una vegada?
La mare queda callada i amb la mirada fixa contra la sanefa de les rajoles del bany. L’acabo de
banyar mentre ploro d’impotència. Crec que li he fet mal. No li’n volia fer. No puc més. No puc
més. No puc.
Després d’esmorzar s’adorm a la butaca. Es crea un petit espai de quietud. Em desplomo
sobre el sofà i tanco els ulls i penso que el dia menys pensat em despertaré d’aquest malson i
que la meva mare, la de veritat, la de sempre, obrirà la porta de casa i em dirà:
— Nena, no pateixis que ja sóc aquí. T’he portat una olla de caldo perquè mengis alguna
cosa calenta. Què haig de fer? Tens roba per planxar?
La trobo tant a faltar.
Quan estic a punt d’agafar el son ella comença a parlar. Té ganes de conversa. Jo no li dic res.
El meu cap no para de repetir: “No puc més. No puc més. No puc més.”
I quan ja sembla que no em queda ni un pessic de força arriben visites. Visites de sofà. Visites
de compliment. Visites que quan passen la porta et diuen: “Cuida’t i descansa. I menja una mica
més que t’estàs quedant molt prima”.
Abans de dinar baixo al forn de sota casa a comprar el pa. La fornera, com cada dia, em
demana:
—Què fa la mare?
— Com sempre… Sense grans canvis…—Mentre parlo veig que ja no m’escolta. Ja no dic
res més.
—Fas mala cara… No deus descansar gaire, oi?—Quina ràbia m’ha fet aquest comentari!
Això que abans de baixar m’he posat una mica de maquillatge del car. No m’havia
maquillat mai a la vida, però des que cuido la mare malalta he descobert que hi ha etapes a
la vida en les quals el maquillatge fa molta falta.
— Es que fa dies que no dormo… —dic amb un fil de veu.
Quan obro la porta de casa sento que crida. Miro cap al menjador i veig que ha caigut de la
butaca. El cor em fa un salt. Uf, sort que no s’ha fet mal! L’aixeco com puc i la torno a asseure
a la butaca. Torno a plorar.
Just llavors truca la Laura des de Barcelona. M’aguanto les llàgrimes i intento parlar com si no
passés res. Fa tres setmanes que no la veig i això que segur que em necessita més que mai. Fa
tres mesos que és mare. Només he vist la meva néta quatre vegades.
Després de dinar la iaia dorm i la casa queda en pau i silenci. Asseguda a la butaca els ulls se’m
tanquen. Sona el timbre. Serà una altra visita de sofà? Obro la porta. Són la Laura i la nena.
—Mama, no pateixis que ja sóc aquí. T’he portat una olla de caldo perquè mengis alguna
cosa calenta. Què haig de fer? Tens roba per planxar?
— Has vingut de visita?
—No, mama. He vingut per quedar-me.
TARDOR 2017 LLINARS DEL VALLÈS
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OBRES I URBANISME

APUNTS CULTURALS

Prudenci Bertrana

Modificació
del pla
urbanístic
municipal

L’Art, satisfeta la gana,
satisfeta la set,
el cos calent
i l’ànima tranquil·la,
és el primer que necessita l’home

Segueixen els treballs de
redacció del Pla Urbanístic
Municipal.
Des de fa uns mesos l’Ajuntament de
Llinars està treballant en la redacció
d’aquest document que ha de
permetre posar-nos al dia i planificar
el que serà el futur urbanístic del
nostre poble.
L’objectiu: planificar per tal que el
nostre municipi sigui un lloc on s’hi
pugui viure i treballar en condicions.
Els ciutadans i ciutadanes ja han
pogut participar i dir la seva en
aquesta fase dels treballs.

Prudenci Bertrana (1867 - 1941)

Recordeu que:
»» a) Es van realitzar tallers amb una
trentena d’entitats, empreses i
associacions.
»» b) Durant 2 mesos els treballs previs
varen estar exposats a Can Mas
Bagà.
»» c) Es va realitzar una enquesta
telefònica.
»» d) Es varen recollir suggeriments
d’aquells veïns i veïnes que varen
voler manifestar les seves idees o
requeriments.

Estem en obres
Aquest estiu s’ha aprofitat per realitzar
aquelles obres que cal fer quan menys
ens molesten: les obres de construcció
dels nous vestidors del camp de futbol
que ja s’estan acabant, dos carrers
que milloraran els accessos a l’Escola
Ginebró, tancament del Parc Infantil per
donar-li més seguretat i higiene, i obres
per a la instal·lació de les noves calderes
de biomassa que faran que tant els
pavellons com el camp de futbol tinguin
energia neta.

A aquests treballs
iniciats aquest estiu en
seguiran d’altres que
esperem millorin les
condicions de l’espai
públic i dels nostres
equipaments.
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L’Avanç del Pla ja s’ha enviat a
la Generalitat per al seu estudi i
valoració.
Amb tota aquesta informació
seguiran els treballs de redacció
d’aquest document fins a l’aprovació
provisional, moment en el qual es
podrà tornar a presentar al·legacions
per part dels ciutadans, empreses,
associacions, etc.
L’objectiu és aconseguir que el nom
Pla Urbanístic Municipal sigui el fruit
dels treballs i participació de tots.

La Generalitat de
Catalunya va declarar
l’any 2017 “Any Bertrana”
en commemoració del
150è aniversari del
naixement de l’autor, i
del 125è de la seva filla,
Aurora.

aconseguit un mínim reconeixement,
va acceptar una feina mal pagada
com a director de revistes satíriques
a Barcelona, on visqué un període de
marginació, desplaçat, com molts altres
modernistes, per la intel·lectualitat
noucentista. Malgrat tot, Bertrana va
publicar en aquest període força reculls
de contes.

Un seguit d’actuacions per reivindicar
la seva figura literària s’han donat lloc
al llarg d’aquest 2017 i es continuaran
celebrant fins a finals d’any. Una de les
accions destacades ha estat la creació
d’una nova infraestructura consistent
en un espai amb seu a Tordera, la
seva vila natal, que continuï la tasca
d’investigació i divulgació de la figura de
Bertrana i en col·laboració estreta amb
altres institucions que també tenen com
a objectiu l’estudi i la difusió de l’obra
de l’artista.

L’obra més coneguda de l’autor
torderenc és Josafat, publicada l’any
1906 i considerada una obra mestra
de la literatura catalana del segle XX,
articulada entorn d’un personatge
simbòlic, el gegantí Josafat, campaner
de migrada intel·ligència que vol una
relació eròtica recurrent i malaltissa
amb una prostituta, Fineta, dins
l’església de Santa Maria (catedral de
Girona). La dualitat i la contradicció
presideixen aquesta breu novel·la, on
s’enfronten el camp i la ciutat, el vici i
la virtut, i, en última instància, el Bé i el
Mal.

Però Bertrana no ho va tenir fàcil
durant la seva carrera literària, la
seva història és la d’aquell propietari
rural de Tordera que va deixar el seu
poble per intentar guanyar-se la vida
com a pintor a Girona, i finalment,
després d’haver canviat la vocació
de pintor per la d’escriptor i d’haver

Però no només es pot considerar la
novel·la Josafat com una obra mestra
de la literatura catalana del segle XX ja
que Bertrana va escriure obres dignes
de qualificar com a mestres, com El
desig de pecar, una obra d’una riquesa
excepcional en el seu vocabulari, extret
de la parla viva i convertit en material

literari, La lloca de la viuda, novel·la amb
relats de gran intensitat, o L’impenitent,
una obra visceral i dinàmica.
Cal destacar també la dimensió de
Bertrana com a opinador, com a
periodista, implicat amb els temes
polítics i socials del seu temps. En
aquest sentit la frescor i la ironia
que posa en els seus textos resulten
especialment suggerents. De fet,
la publicació de Josafat, la seva
col·laboració amb el metge i escriptor
Diego Ruiz en un pamflet titulat La
locura de Álvarez de Castro (1910), i les
seves activitats polítiques al costat del
nacionalisme republicà van ser motius
d’escàndol.
Com s’ha dit al principi, aquest
2017 també es commemora el 125è
aniversari del naixement de la filla
de Prudenci Bertrana, Aurora, que
poseeix una obra literària caracteritzada
pel cosmopolitisme, la literatura de
viatges, la ruptura amb els motlles de
gènere i el binomi música-literatura.
Les seves obres més conegudes són,
entre d’altres, Camins de somni, Tres
presoners i Entre dos silencis. Més tard,
va escriure la biografia del seu pare,
titulada Una vida.

Més informació sobre l’”Any Bertrana” a
http://anybertrana.lletrescatalanes.cat/
http://www.tordera.cat/document.php?id=6550
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ON VIATJA LA GENT DE LLINARS?
fet i l’habitació neta i quan marxàvem
a dormir, el llit el teníem amb els
llençols oberts convidant-te per anar
a dormir i les cortines tancades. Cada
dia trobàvem algun detall al llit fins i tot
peixos fets amb palma.

Maldives

“Un paradís terrenal”
La República de les Maldives és un país
insular situat a l’oceà índic, uns 770
quilòmetres del sud-oest de l’Índia i
Sri Lanka. És gairebé tot pla, i té molt
poc relleu. La capital és Malé a l’illa del
mateix nom. Està format per 19 atols
en total però hi ha altres illots, esculls
i bancs de sorra. Els illots i atols estan
separats per canals que permeten

La Natalia i el Jose van
viatjar a nova Nova Zelanda
en el seu viatge de noces i,
després de 13 dies intensos
en el país oceànic, de
tornada van fer una parada
a Maldives per descansar
i relaxar-se abans de
continuar fins a casa.
Us oferim un relat de la
Natalia sobre de la seva
estança a Maldives.
Quan vam decidir fer
el nostre viatge volíem
anar al país més llunyà
on poguéssim anar per
descobrir-lo i a la tornada
descansar en una illa
paradisíaca. Així que vam
escollir Nova Zelanda i
de tornada vam estar a
Maldives, que és la part
del viatge de noces que us
explicarem.
Vam arribar per la nit a
l’aeroport de Malé, per tant
vam haver de passar la nit
allà per poder agafar al dia
següent un hidroavió que
ens conduiria a l’illa que
havíem d’anar. A l’hotel
de Malé vam anar en una
furgoneta amb 5 homes que
ens van venir a recollir a
l’aeroport, cosa que ens va
impressionar molt. L’hotel
estava ubicat no gaire lluny
de l’aeroport en una zona
molt pobra i plena de runes.

la navegació a vaixells menors i sovint
a grans vaixells (sempre entre atols).
Els atols estan compostos per esculls de
coralls vius i barreres de corall, situades
al cim d’una cadena submarina de 960
km que sorgeix abruptament de les
profunditats de l’oceà Índic. L’illa més
gran de les Maldives és Gan, a l’atol
Laamu.

Recordem que feia molta
calor i que durant el trajecte
creuàvem passos amb
barrera amb militars, amb
la llum de la lluna reflexada
en l’aigua per un costat i per
l’altre la llum dels edificis
més moderns.
L’hotel era un edifici, i la
cuina i el menjador era
compartit amb una altra
habitació. Encara rai que
l’habitació i el bany era
només per nosaltres.
L’habitació tenia poca llum
i un ventilador al sostre, feia
pensar en el típic pis franc
de les pel·lícules d’acció.
No importava molt, ja que
només dormiríem 4 hores.
Hem de dir que la gent era
molt amable, a l’endemà
estàvem esmorzant a les
4.30 h de la matinada a la
terrassa de l’edifici, amb la
lluna, encara de nit amb el
soroll de les ones del mar, i
el cambrer amable, portantnos truita, salsitxes, pa,
mantega, etc.
Quan ens van deixar a
l’aeroport, ens van portar
a la zona dels hidroavions,
vam donar les dades
de l’hotel i vam poder
esperar còmodament a la
sala d’espera amb aigües
fresques, tumbones i mentre
vèiem com sortia el sol. La
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nostra illa estava al nord
de Malé, a 45 minuts amb
hidroavió, a Kuredu Resort.
Ens va sobtar veure les
nostres maletes en mig dels
seients de l’aeronau amb
el petit que era, amb un
ventilador davant nostre i el
pilot conduint amb xancletes,
encara que hem de dir que
a mig vol se la va treure i va
conduir descalç. Encara i
això vam fer un vol molt bo
i les vistes dels atolons eren
espectaculars.
La rebuda amb música,
refrescos, presentacions en
anglès, etc, va ser genial.
Ens van posar la polsera de
tot inclòs, ens vam posar el
banyador i a gaudir. El que si
que hem de comentar és que
ens va sobtar que aquest
atoló era més petit del que
ens imaginàvem, que podies
anar caminant d’una punta
a una altra, el silenci, que
miressis on miressis no hi
havia més que aigua i que
tota l’illa estava decorada
amb motius nadalencs
perquè era Nadal, i amb la
calor era estrany veure el
Pare Noel o ninots de neu.
En un matí vam explorar
l’illa per dins i pel seu
perímetre. Per dins hi havien
palmeres, 4 restaurants,
algunes botigues de roba

i complements, 2 spas,
socorrisme, animals i
plantes. Per la perifèria
vam trobar gronxadors i
hamaques en les palmeres,
el water village com la nostra
i casetes a peu de platja.
La sorra era blanca, fina, i
estava molt neta, en alguns
lloc de l’atoló es formaven
dues platges deixant un
camí de sorra cap a l’infinit.
L’aigua era cristal·lina,
perfecte per veure animals
bussejant, des de peixos,
taurons petits, mantes, etc.
Una altra cosa que ens
va agradar d’allà va ser
veure com marxava el sol,
els colors, la serenitat,
tranquil·litat, silenci… Un
sopar màgic va ser el sopar
de Nadal. Els cambrers van
cantar nadales en diferents
idiomes, el sopar era un
bufet lliure com era normal
allà, però amb la diferència
que els xefs sortien a
explicar els ingredients i les
seves obres. Els aliments
estaven exposats en grups
per temàtiques. Un bufet
de pans i alguns de formes
artístiques, un altre de fruita,
un altre de dolços on els
pastissos tenien decoracions
comestibles de Nadal, també
els xefs et cuinàvem peixos
i carns in situ. Era com un
somni, tenir tot això allà, en
un petit món aïllat i lluny de
tot, era com el paradís. La
nostra taula estava a peu
de platja, amb espelmes,
vorejada d’estrelles i la
foscor de la nit.
També va ser curiós, que
quan anàvem a esmorzar
i tornàvem, teníem el llit

L’Over Water tenia de tot, fins a dos
terrasses, una de les quals accedies a
l’aigua per unes escales, per la nit es
movia una mica i les vistes des d’allà
eren de pel·lícula. Alguns dies per
arribar abans agafàvem un taxi, que
no era més que un cotxet com els dels
camps de golf.
Vam anar un dia a l’Spa. Ens vam fer
una exfoliació, cobertura i massatge
mentre estàvem estirats a la camilla
veient un vidre on es veia l’aigua i
els peixos del mar. Per acabar, en un
balconet ens esperava una banyera
d’escuma, amb cava, xocolata i fruites
mentre vèiem com marxava el sol.
Però si hi ha una cosa que no oblidarem
mai va ser un dia complert on pel matí
ens vam fer una sessió de fotos per
tot l’atoló amb un fotògraf, després
vam fer un casament que era com una
renovació de vots, amb tot un camí
de pètals de flors que semblava una
catifa a la platja i unes petites fulles de
palmeres en forma de cors. La wedding
planer, organitzadora de l’event, ens va
donar un ram de flors que feia una olor
increïble, vam anar a la carpa on ens
esperava el mestre de cerimònia mentre
seguien el compàs dels tambors dels
músics. Anàvem vestits amb banyadors,
pareos i camisa.
Allà, a la taula plena de flors, en una
gran petxina amb sorra estaven els
nostres anells. Aquest es va convertir
en el tercer casament validat ja que
el primer va ser a les Vegas vestits de
vampirs i la segona en el nostre país
per l’església. I el cinquè casament en
total si comptem l’escenificació amb
l’Elvis i una cerimònia medieval.

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

Per la tarda un vaixell ens va donar
un tomb al voltant de l’atoló, mentre
preníem un refresc, veient animals i el
sol que de mica en mica ens deia adéu.
Aquella nit quan vam arribar a l’habitació
hi havia al llit una obra d’art amb
tovalloles i flors, i fins i tot com una
criatura feta de tovalloles. Vam voler
donar les gràcies d’alguna manera, ja
que fins i tot ens van regalar un barret
de canya. Vam regalar el ram a la
wedding planer i vam crear la nostra
obra utilitzant els mateixos materials.

Hem de dir que tot el personal que
treballa allà és molt amable i sempre et
reben amb un somriure, quan en realitat
són persones que estan treballant
separats de la seva família perquè així
els poden mantenir.
Nosaltres en 4 dies vam fer aquestes
coses, la gent que hi va més dies
pot fer excursions per veure les
profunditats del mar entre moltes
d’altres. Recomanem aquest viatge
d’estar al paradís, encara que sigui
per uns dies.

ET VE DE GUST?

ALTRES

Us oferim unes receptes de cuina de la Maria Montserrat Roca Guinart, gran
aficionada a la cuina macrobiòtica, que considera una de les més saludables.
La Maria Montserrat utilitza productes ecològics per cuinar, i recomana el
consum diari de verdures, llegums i cereals integrals, en una proporció més
elevada de cereals.
CANELONS DE VERDURES AMB SALSA PESTO

CREMA TÈBIA BARREJADA

Ingredients
• 1 ceba
• 2 porros
• 2 albergínies
• 2 pastanagues
• 2 carbassons
• Orenga
• Farigola
• Oli d’oliva
• 250 grams de rul·lo de formatge
de cabra
• Parmesà ratllat
• Sal
• Pebre vermell dolç
• Ingredients per a la salsa pesto:
• Un bon grapat de fulles 			
d’alfàbrega
• 3 nous
• 2 grans d’all
• Parmesà
• Oli d’oliva verge extra
• Sal

Ingredients:
• Un grapat de llegums cuites, de les
que més us agradi: cigrons, llenties,
mongetes, etc.
• Un porro
• Dos naps
• Dues pastanagues
• Dues cebes grosses
• Un carbassó
• Mitja remolatxa vermella
• Una mica de bròquil o dues fulles de col
• 3 litres d’aigua
• Sal
• Oli d’oliva verge extra
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Preparació
En primer lloc pelem les
albergínies i les cebes i a
continuació tallem a quadrets
petits totes les verdures i ho
posem tot a sofregir amb oli
d’oliva durant cinc minuts tot
remenant. Afegim les herbes, un
pessic de sal i remenem una mica
més. Ho posem a foc lent tapat
durant trenta minuts. Si queda
molt de suc el treiem i el podem
fer servir posteriorment en alguna
sopa.
A la mateixa cassola de les
verdures afegim el formatge de
cabra ratllat i una cullerada sopera
de parmesà ratllat, ho remenem
tot fins que quedi fet una pasta de
canelons.
Sobre la pasta ja bullida de
canelons o lasanya hi posem la
verdura i enrotllem.
La preparació de la salsa pesto és
molt senzilla, simplement es tracta
de triturar tots els ingredients. Un
cop fet aquest pesto, posem una
cullerada a una plata i l’estenem.
Posem els canelons a la plata i
afegim una culleradeta de pesto a
sobre de cada caneló, espolsem
el parmesà ratllat i una mica de
pebre vermell dolç.
Es pot menjar tebi acabat de
fer, o fred de la nevera, o si a
l’hivern us ve més de gust calent
es pot posar al forn calent però
apagat de dos a cinc minuts
perquè simplement agafi una mica
d’escalfor.

Preparació:
Posem en una olla els 3 litres d’aigua,
afegim el grapat de llegums, les verdures
prèviament tallades a trossets i una
mica de sal. Ho posem a bullir durant 40
minuts (25 minuts en olla a pressió).
Un cop passat aquest temps afegim 4
cullerades d’oli d’oliva verge extra i ho
triturem.
A l’hivern ve més de gust menjar-ho
calent però també és una bona opció
consumir-ho en fred o tebi quan fa més
calor.

Exposició d’un fragment de malla
de la finca de la Miranda
En el Fons Joan Pla i Gras es troba exposada un fragment de la malla en
forma de xarxa de pescador que envoltava la finca propietat de Damià Mateu
on es trobava la Miranda, la torre modernista de referència per llinassencs
i llinassenques, la construcció de la qual s’atribueix a Gaudí. La restauració
d’aquest fragment de malla ha estat realitzada per la Luz Pocostales.
El Fons Joan Pla i Gras es pot
visitar a la planta baixa de l’edifici de
l’Ajuntament ubicat a la plaça de la
Vila. Visitar-lo és sens dubte gaudir
d’un recorregut per la història de
Llinars, darrera del qual es fa palès la
feina que durant tants anys molta gent
ha realitzat per tal que la història de
Llinars no caigués en l’oblit.
El nom del Fons és un homenatge
a Joan Pla i Gras, gran aficionat a
l’arqueologia que al llarg de la seva
vida va recopilar tot el material
arqueològic que existia a Llinars.
En morir es va crear un Patronat
Municipal i el seu fill cedí les peces
que el seu pare havia trobat. Aquestes
peces es podien visitar a la Capella
de Can Mas Bagà. Posteriorment
el Patronat es va dissoldre i es va
decidir canviar el material d’ubicació i
traslladar-lo a l’Ajuntament, creant així
un centre d’interpretació sobre Llinars
amb el seu nom que va ser inaugurat
el 15 de desembre de 2012.
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ALTRES

ALTRES

Antic rellotge
del campanar
Des de la passada primavera es pot visitar una nova peça d’exposició ubicada a
l’entrada de l’edifici de l’Ajuntament.
Es tracta de la maquinària de l’antic rellotge de l’església de
Santa Maria del Prat, instal·lada al seu campanar l’any 1929 i
que va estar en ús fins al febrer de l’any 2008.
Per tal de pagar el rellotge, el Reverend Pere Bonastre va iniciar
una subscripció popular per a que els habitants de la vila hi
fessin aportacions. L’Ajuntament de Llinars hi va col·laborar
amb una subvenció de 1.000 pessetes. Fou adquirit al rellotger
de Granollers, Tomàs Colomer.

El rector o el campaner havien de pujar cada dos o tres dies
a donar corda a la maquinària, que movia les tres esferes del
rellotge i les campanes horàries. L’esfera de la cara nord no es
va instal·lar fins la dècada dels 80.

13 de cada 100 visites programades als
centres d’atenció primària (cap) acaben
sense presentar-se
En els centres d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut al Vallès Oriental,
el nombre de visites programades el 2016 a les què el pacient no es va presentar
es va elevar fins arribar al 20% en els cas de les visites d’odontologia.
Les visites programades per ser
atesos en consultes d’infermeria
són les següents que registren
més absències. Altres serveis com
pediatria, treball social i les consultes
de medicina de família també
comptabilitzen un elevat nombre de
visites fallides, el que implica un gran
nombre de pacients que, de poder ser
atesos, no ho acaben sent.

Des dels equips d’atenció primària de
Sant Celoni i l’Alt Mogent s’enviaran
missatges de text recordant el dia
i l’hora de visita programada als
usuaris. En el cas que l’usuari no
s’hagi presentat a la visita que tenia
programada se li enviarà un missatge
de conscienciació. En aquest missatge
es demana que s’avisi en el cas de no
poder assistir a la visita programada
per, d’aquesta forma, aprofitar l’hora
per a un altre pacient.

FONS
JOAN PLA
I GRAS

Existeixen
diferents
canals per
comunicar
l’anul·lació
d’una cita:
Trucant al telèfon 93 326 89 01
de 8 a 22 hores, els dies feiners
Enviant correu electrònic
a l’adreça del centre
Accedint al web de l’Institut
Català de la Salut, www.gencat.cat/ics
Mitjançant l’aplicació
Cat@salut.LaMevaSalut
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ESCRITS DELS GRUPS MUNICIPALS DE L’A JUNTAMENT
Grup Municipal d’ERC

Grup Municipal de GIPLL

Grup Municipal del PSC

Aquest estiu ha passat volant !!

Benvolguts Llinassencs i Llinassenques,
desitgem que hagueu gaudit tant de les
vacances com de la Festa Major.

DIALOGAR, NEGOCIAR, PACTAR

Tornem de vacances, fem la Festa Major i
tornem a l’escola.
Perquè tot això sigui possible hi ha molta
gent que hi treballa dedicant-hi esforços i
moltes hores ... durant els mesos d’estiu.
Hem fet els casals d’estiu.
Hem realitzat les activitats a les piscines
municipals.
S’ha aprofitat l’aturada estival per fer
moltes feines de manteniment i arranjament
d’equipaments, de jardineria, ...
S’han realitzat millores a la petanca i en
aquests moments s’estan acabant els
treballs de construcció dels nous vestidors
del Camp de Futbol Joan Misser que
milloraran l’activitat esportiva que realitza el
Centre d’Esports Llinars.
Així mateix, s’ha aprofitat per realitzar els
treballs per la instal·lació de calderes de
Biomassa que subministraran aigua calenta
als pavellons i camp de futbol.
La Festa Major, un altre vegada, ens ha
demostrat que som un gran poble, un
poble associatiu, on les entitats són les
protagonistes de la festa i ens transmeten
valors de solidaritat, generositat, cultura, ...
Tot això s’ha desenvolupat amb més civisme
que mai.
L’organització dels actes ha estat
esplèndida i la participació multitudinària.
Serveixi aquest escrit per agrair
públicament la feina feta per tots els
treballadors i col·laboradors de l’Ajuntament
i la grandíssima feina feta per totes les
entitats del poble. Sense tots ells i elles
aquest estiu no hagués estat tan agradable.
Gracies a tots !!!

El GIPLL tornem amb les piles ben
carregades i amb moltes ganes d’ajudar a
millorar el nostre poble.
Estem molt satisfets de la quantitat de gent
que ens heu vingut a visitar els dimecres al
nostre local, i dels que ens heu volgut donar
les vostres opinions, consells, queixes,...
Ens agrada molt rebre les vostres
inquietuds, ens facilita molt la nostra feina
saber a on hem de posar tots els nostres
esforços.
Tots volem un poble per viure i gaudir
durant anys, no un poble dormitori o
d’aparador, que sigui bonic en zones
estratègiques i en altres estiguin
completament abandonades. Que la zona
central estigui molt arreglada, cuidada,
molt verda,... ho trobem perfecte, sempre
i quan la resta del poble també estigui
amb aquestes condicions. Tots tenim els
mateixos drets, tots paguem impostos (per
cert, molt elevats), TOTS SOM IGUALS !
També ens heu fet adonar que el comerç
s’està perdent, que l’Ajuntament no els
hi fa pràcticament gens de cas. Nosaltres
ho tenim molt clar: UN POBLE SENSE
COMERÇ, ÉS UN POBLE MORT. Cal
apostar fort per millorar aquest sector i
promocionar més els establiments que
tenim. Són molt i molt bons.
Apostem per tots els esports de casa
nostra: futbol, bàsquet, patinatge,... i
escoltem les seves demandes intentant
ajudar-los.
Ens heu fet arribar moltes queixes sobre el
tema dels gossos, que si Llinars no té cap
protectora, que no hi ha cap zona per poder
passejar-los tranquil·lament,... creiem que
és un assumpte prou seriós i important.
No s’està fent l’esforç necessari per
solucionar-ho.
D’altra banda, els assistents socials
haurien d’anar més de la mà amb la gent.
Hem d’involucrar-nos més per solucionar
problemes i apropar l’Ajuntament al ciutadà.
El GIPLL tenim previst treure en breu un
butlletí informatiu on explicarem amb més
detall tots aquests i molts altres assumptes
relacionats amb el nostre poble de Llinars
del Vallès.

24 TARDOR 2017 LLINARS DEL VALLES

Ens trobem davant una situació complicada,
amb una convocatòria de referèndum
suspesa pel Tribunal Constitucional, amb un
Govern català disposat a saltar-se la llei i
un Gobierno d’Espanya que no fa altra cosa
que remetre a la llei, des del més absolut
immobilisme.
No és ara el moment dels retrets, de
buscar els culpables que ens han dut a
aquesta situació, que divideix el conjunt
de la societat catalana ni és el moment
d’enrocar-se en els propis arguments, en la
possessió de la veritat de cadascú.
Ara és més imprescindible que mai que fem
POLÍTICA, en majúscules. Que deixem de
banda el partidisme, els maximalismes i el
llenguatge de confrontació per deixar pas al
diàleg, a la negociació i al pacte.
Perquè només a partir del diàleg, la
negociació i el pacte podrem resoldre un
conflicte de legitimitats tant greu com el que
ens ocupa.
Des del PSC-PSOE, tant sovint menystingut
pels qui han estat incapaços fins al dia
d’avui de seure en una taula a negociar, no
hem deixat de reclamar responsabilitat als
uns i als altres. No hem deixat de formular
propostes, en la línia de buscar un acord,
aquell mínim comú denominador que ens
permeti avançar com a societat. Per això
hem demanat la creació d’una comissió al
Congrés dels Diputats, buscant que aquest
diàleg, imprescindible, comenci d’una
vegada per totes.
Com ho hem fet i ho seguirem fent a
Llinars on, des de la discrepància però amb
responsabilitat, no hem deixat de dialogar,
negociar i pactar (i això és mèrit compartit
per totes les parts) amb l’únic objectiu
de fer la vida dels nostres veïns i veïnes
una mica millor, fer de Llinars un poble
més just, treballant per trobar una millora
constant pel conjunt de la nostra societat.
A Llinars ho hem pogut i sabut fer, tots
plegats. Ara toca que ho vulguin fer
els Governs de Catalunya i del conjunt
d’Espanya i els partits que hi donen suport.
En els i les socialistes sempre trobaran
suport per tal d’aconseguir aquest diàleg.
Encara hi som a temps.
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ESCRITS DELS GRUPS MUNICIPALS DE L’A JUNTAMENT
Grup Municipal del MALL-CUP-PA

Grup municipal del PDeCAT

La revisió del planejament urbanístic és
cabdal. Amb un reglament de participació
ciutadana “discutible”, ERC ha impedit
la participació de l’entitat ecologista “La
Coordinadora” i ha creat una Comissió
Institucional on l’oposició només hem
escoltat l’explicació de l’equip redactor i no
hem pogut fer aportacions.

El mon municipal davant el moment polític
actual

L’excés de sòl residencial del pla urbanístic
del 2003, ja denunciat en el seu moment
per “La Coordinadora”, no s’ha construït.
Ni creiem que es construeixi ara, només és
l’excusa per construir més sòl industrial. I
tan excessiu que la Comissió d’Urbanisme
de la Generalitat ha indicat que sobrepassa
els límits del Pla Territorial Metropolità de
Barcelona (PTMB).
Aquest nou sòl industrial ocuparà els
actuals connectors ecològics (el del Pla del
Morató on anava el kàrting i el de la riera
de Vilamajor), no respectarà les rieres com
a connectors ecològics i a més ocuparà
els sectors de Can Llobera, Can Colomer i
Can Tapias, creant una barrera de continus
urbans que el mateix PTMB prohibeix.
Tot això incrementarà enormement els
impactes ambientals.
L’activitat econòmica no significa només
naus industrials (generalment logístiques
amb pocs llocs de treball). Proposem tenir
en compte el potencial econòmic d’escala
més propera del propi sòl urbà consolidat i
del nou residencial en el còmput total de sòl
dedicat a l’activitat econòmica.
Proposem convertir els rius i les rieres en
vertaders connectors ecològics. I proposem
fomentar el sector primari respectuós amb
el medi ambient a partir d’un Parc Agrícola,
un Banc de Terres municipal i una gestió
forestal sostenible.
I no entenem el vot favorable a l’Avant Pla
del POUM per part del PDeCAT (antiga CIU)
i PSC (ambdós redactors de planejament
vigent des del 2003). Amb el seu vot
recolzen l’eliminació dels dos connectors
ecològics i la creació del continu urbà.

Ja som a mitjans de setembre , ahir dia
11 vàrem celebrar la “Diada Nacional de
Catalunya” i que ens ajuda a donar-nos
unes clares referencies de les persones
, moments , ideologies i situacions que
es donen en el dia a dia de las nostre
població Llinars i per extensió al nostre país
Catalunya.
Som i això es mèrit de tots i tothom una
població i societat tolerant, comprensiva,
educada i sensible a les problemàtiques
pròpies i a les alienes i aquesta manera de
ser, aquest tarannà, fa que en el nostre dia
a dia els problemes siguin els menors , es
dir, la tolerancia i els respecte que sempre
a d’existir dels uns cap els altres, fa que
cadascú posicionats en les seves raons
,creences , ideologies, siguin tolerants i
respectuosos amb els altres.
Afegir que per sisè any consecutiu una
part nombrosa de la població, va anar
a la Manifestació a Barcelona i COM
SEMPRE amb un to: festiu, familiar,
educat, participatiu, pro també com calia
Reivindicatiu.
Som a 20 dies de les properes eleccions
del 1 de Octubre, els grups Municipals
favorables a la Independència :ERC ,PdCAT
i CUP MALL, tenim l’obligació i l’esperança
de que siguem el màxim de Llinarssencs,
que el proper 1 d’Octubre, dipositin el seu
vot, en un sentit o en un altre, pro de forma
responsable.
A l’endemà el dia 2 d’ octubre, tots
els demòcrates, ens farem nostre el
resultat. Si aquest resultat es el que els
Independentistes esperem, començarem
a caminar amb d’il·lusió, alegria i també
responsabilitat que la immensa feina
de iniciar la Nova Republicà Catalana
Independent requereix.

Des del MALL-CUP proposarem fer una
consulta popular perquè tota la ciutadania
pugui opinar i no només aquells convidats
per ERC segons el “reglament”.
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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
Serveis d’ocupació local
Servei de suport a les
empreses, emprenedors
i comerços
Oficina municipal
de consum
Cultura i Joventut
Punt informació juvenil
Esports
Tel. 93 841 38 42
Fax Can Mas Bagà
Fax 93 841 37 21

CAN LLETRES
Ensenyament
Tel. 93 841 37 02

SERVEIS MUNICIPALS

SANITAT

SERVEIS DIVERSOS

Jutjat de Pau
Tel. 93 841 37 01

Consultori municipal (CAP)
Tel. 93 841 05 73

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

Hospital de Sant Celoni
Tel. 93 867 06 17

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

EMERGÈNCIES
Emergències
Tel. 112

ESPORTS
Piscina municipal
Tel. 93 841 16 72
Camp de futbol
Tel. 93 841 29 31
Pavelló d’esports
Tel. 93 841 24 99
Pista annexa
Tel. 93 841 35 05
l’Esportiu i pistes de tennis
93 841 15 90

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

SOREA Cia. d’aigües
Tel. 93 879 49 46
FECSA Cia. llum
Tel. 900 747 474
Museu Can Bordoi
Tel. 93 841 08 75

Creu Roja Granollers
Tel. 93 861 12 40

Fons Joan Pla i Gras
Tel. 93 841 27 50

Creu Roja Sant Celoni
Tel. 93 867 26 04

Casal de la Gent Gran
Tel. 93 841 36 40

Servei d’ambulàncies
Tel. 902 23 20 22

Oficina de correus
Tel. 93 841 12 77

Urgències mèdiques
Tel. 061

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

TRANSPORTS
RENFE
Tel. 902 240 202
Autobusos
Tel. 902 130 014

Parròquia de Collsabadell
Tel. 93 841 09 69
Deixalleria
Tel. 93 744 50 96
Consell Comarcal Vallès
Oriental
Tel. 93 860 07 00

Servei de Taxi
Tel. 93 841 36 76

TEATRE AUDITORI
Tel. 93 841 16 95

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
Escola de Música
Tel. 93 841 37 76
Escola Bressol Petits Estels
Tel. 93 841 19 74

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.

