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Tallers
“Els petits...”
a Can Lletres

El programa Divendres
ha visitat Llinars
del Vallès

Nadal 2013 a Llinars
Nadal des de l’aire
Del 27 al 30 de desembre el pavelló municipal i la pista
annexa van acollir el tradicional Parc de Nadal Solidari, en
el que tenen lloc un munt d’activitats diverses per a la canalla, tot i que la seva finalitat és la de recaptar aliments
i joguines per a les famílies més necessitades.
El Parc de Nadal és sens dubte una de les activitats més esperades pels nens i nenes de Llinars, juntament amb la cavalcada
dels Reis Mags d’Orient, que enguany han gaudit de carrosses
noves per al seu recorregut.

I per segon any consecutiu, els carrers i places del poble s’han
tenyit de colors gràcies a la peculiar exposició “Bon Nadal des
de l’Aire”, una iniciativa que van engegar l’any passat les escoles del municipi juntament amb el pintor Jesús Costa, mitjançant la qual s’exposen pancartes amb motius Nadalencs
pintades pels alumnes de tots els centres educatius de Llinars.
Aquestes originals pintures es poden visualitzar al web
www.jesuscosta.tumblr.com

Foto: Marta Revuelta

La Marató 2013
L’edició 2013 de la Marató de TV3 ha estat dedicada a les malalties neurodegeneratives, malalties que apareixen quan les neurones moren o emmalalteixen més ràpidament del que és normal.
El dia de la Marató, 15 de desembre, un munt d’activitats solidàries en benefici
de la mateixa es van dur a terme a la plaça dels Països Catalans, tot i que el dies
previs, com cada any, es van celebrar diversos actes de caràcter divulgatiu per informar la gent sobre aquestes malalties, i activitats per recaptar-ne diners.
La quantitat que es va recaptar a Llinars va ser de 5.700 euros aproximadament,
però fins al dia 31 de març d’aquest any es poden fer donatius per a la Marató.
Més informació a www.tv3.cat/marato
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Presentació del llibre dels 25 anys del Till Tall
L’acte va començar amb unes paraules de l’alcalde, Martí
Pujol, que va agrair al grup de teatre la seva tasca mitjançant la qual ha estat possible que Llinars hagi pogut
gaudir del teatre; i també va recalcar que en temps de crisi
la cultura no ha de patir retallades.
A continuació, l’escriptor Víctor del Árbol, va adreçar-se a
tots els presents per donar la seva impressió sobre el llibre i
sobre la tasca que fa el grup de teatre llinassenc. Del Árbol va
fer referència a la motivació dels actors del grup de teatre,

sobre tot en el moment que es posen en la pell del personatge, ja que això els fa ser indiscrets i el resultat és fantàstic.
Acte següent, unes emocionades Encarna Teruel, Maria del
Valle i Reyes Barragan van explicar com s’havia fet el llibre.
Una de les coses que tenien molt clares, va dir la Maria del
Valle, era que “volíem que sortís tothom que ha passat pel
Till Tall, perquè sense ells no hi hauria hagut Till Tall. I també
teníem molt clar que ell llibre havia de reflectir amor pel
teatre i això s’havia de veure d’alguna manera.”

El programa Divendres
de TV3 ha visitat Llinars
del Vallès
Els dies 28 i 29 de gener, Llinars va ser la protagonista de les
tardes de TV3. El programa Divendres conduït pel Xavi Coral
i l’Espertac Peran va fer la retransmissió en directe des de la
plaça Santa Maria. Juntament amb el programa Divendres,
el programa Els Optimistes, de Catalunya Ràdio també va fer
connexions des de Llinars durant tota la setmana.
Divendres és un programa que tracta temes d’actualitat alhora
que dóna protagonisme in situ a pobles de tot Catalunya. Així
doncs, els dies 28 i 29 de gener, l’equip mòbil del programa,
encapçalat per l’Espartac Peran, es va instal·lar a la plaça Santa Maria per fer connexions en directe, amb la voluntat de difondre trets distintius del nostre municipi, com poden ser fets
històrics, gastronomia, patrimoni arquitectònic, paisatgístic i
cultural, negocis o establiments destacats, esports, llegendes,
associacions, etc.
El dia 28 vam poder gaudir de la secció Paraules en Ruta del
Màrius Serra, una secció molt coneguda que es va iniciar amb
una canonada dolça dels trabucaires com a tret de sortida, i en
la que es van recordar paraules inèdites pròpies de la població,
com empuntar o debolir, i altres paraules pròpies de la pagesia
com cortera, erol o magalla. També van parlar sobre l’anècdota de La Lola dels borregos, i de la Patufa, el drac d’aigua de
l’Associació gegantera que porta el seu nom. Aquesta vegada,
però, el Màrius Serra va disposar d’una pissarra molt original:
un vehicle volkswagen cedit per l’associació VAG74. A continuació l’Espertac Peran va continuar la retransmissió en directe parlant del fondant, una nova modalitat de rebosteria
creativa que des de fa uns tres o quatre anys s’ha instaurat
al nostre país. El Josep Sucarrats de la revista Cuina i l’Anna,
pastissera de Llinars van ser els encarregats d’explicar en què
consisteix aquesta nova tècnica.

Al dia següent, 29 de gener, i de nou des de la plaça Santa Maria, plena de gom a gom, l’Espertac Peran va començar parlant
de la història i del vincle que sempre ha mantingut el poble
amb el seu producte més emblemàtic, el bolet. Per parlar sobre això va poder comptar amb la presència de la coneguda
xef Carme Ruscalleda, del micòleg Enric Gràcia, del programa
Caçadors de bolets, que va definir Llinars com la capital del
bolet; de la doctora Folch, habitual del programa i de dos llinassencs experts en el món boletaire: la Mercè Xaubet i el
Francesc Teixidor.
A continuació, l’Espartac Peran va presentar la llinassenca
Reyes Barragan que va ser l’encarregada de fer les recomanacions de Llinars per a tothom qui vulgui visitar el poble. I per
últim es va poder gaudir de dues tradicions llinassenques molt
lligades a la Festa Major del poble: l’estirada de corda entre
blaus i vermells, i la menjada de flams.
La participació de Llinars en el programa Divendres, va finalitzar amb l’assistència de 55 persones de diversos àmbits i
entitats del municipi al plató del programa el dia 31 de gener
a la tarda.
Durant les connexions de Catalunya Ràdio, l’enviat de l’emissora, Xavi Canalies, va parlar amb diverses persones del municipi. D’altra banda, dimarts al matí, la Cristina Castro i la Laia
Comas van poder participar en el concurs La Nina de Catalunya, un concurs de cant dins el mateix programa.
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El gran recapte d’aliments
i dinamització del mercat
del divendres
El Gran recapte d’aliments és un projecte solidari que es du
a terme simultàniament pels quatre Bancs d’Aliments de Catalunya, amb l’objectiu de donar resposta a les urgències alimentàries de les persones més necessitades de casa nostra.
El 29 i 30 de novembre van ser els dies que el gran recapte es va
celebrar a tot Catalunya. A Llinars les entitats Betesda i Càrites
van ser les encarregades de realitzar aquest recapte d’aliments
bàsics a alguns supermercats de la població, per aconseguir que
les persones més necessitades de Llinars rebin ajuda alimentària.
El mercat del divendres, per la seva banda, es va afegir a
aquesta iniciativa, i el dia 29 va fer un recapte d’aliments i
roba. Els paradistes del mercat van col·laborar-hi oferint als
clients productes a un cost més baix, i alguns paradistes en
finalitzar el mercat van aportar productes a aquesta causa.
A més a més van poder comptar amb la col·laboració de l’Associació Dones de Llinars per fer efectiva aquesta recollida.
Per altra banda, els dies 6 i 13 de desembre va tenir lloc, també al mercat del divendres, la campanya de dinamització del
sorteig de 100 carrets de la compra, que va suposar un gran
èxit de participació.

Resum actuacions servei local
d’ocupació any 2013
Núm. Primeres entrevistes ocupacionals

312

Núm. D’assessoraments individuals

655

Núm. D’assistències al club de feina

5965

Núm. D’ofertes gestionades

90

Taxa de cobertura de les ofertes de feina

75%

Núm. De persones que han trobat feina

341

Núm. De persones que han trobat feina
mitjançant ofertes gestionades pel servei

68

Núm. De cursos de manipulador d’aliments
realitzats

2

Núm. De tallers de recerca de feina realitzats
Cada taller constava de 7 sessions. (17,5 hores)

4

Núm. D’alumnes participants als cursos

60

Núm. D’assistents als tallers de recerca de feina

40

Núm. De sessions de recerca de feina a l’institut

2

Núm. D’assistents a les sessions de recerca
de feina als instituts

60

5

8 de març
Dia
Internacional
de la Dona
Treballadora
El proper 8 de març es celebrarà el dia
internacional de la Dona Treballadora, i
en commemoració a aquest dia tindran
lloc a Can Lletres, a partir de les 11 del
matí, una sèrie d’actes organitzats per
l’Ajuntament, amb la col·laboració de
l’Associació Dones de Llinars.
Com cada any l’Alcalde, Martí Pujol,
farà la lectura del manifest i també
tindrà lloc una xerrada-taller que porta
per títol La Dona emprenedora, a càrrec
de l’Associació de creixement personal
Om-seny.
I per altra banda es podrà gaudir de
l’exposició fotogràfica Dones de pedra, ferro i altres matèries de la Montse Montesinos, membre de l’Associació
Dones de Llinars.
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Inauguració del camí rural entre
Sanata, can Ram i la carretera C-251

El passat 22 de gener de 2014 a la una del migdia es va celebrar l’acte d’inauguració de l’arranjament del camí rural entre entre Sanata, can Ram i la
carretera C-251.
L’arranjament d’aquest camí correspon a un projecte intermunicipal entre
Sant Antoni de Vilamajor, Sant Pere de Vilamajor i Llinars del Vallès que ha
consistit bàsicament en el reperfilat del camí, incorporació de tot-u i col·
locació d’una capa d’aglomerat asfàltic.
A l’acte inaugural hi van assistir els alcaldes de les tres poblacions, Martí Pujol,
alcalde de Llinars del Vallès, Martí Artalejo, alcalde de Sant Pere de Vilamajor i
Ma Lluïsa Berdala, alcaldessa de Sant Antoni de Vilamajor. I també va comptar
amb l’assistència del president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, José
Orive, i del director general d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, Jordi Souto.

2n aniversari de Can Lletres
Divendres i dissabte 14 i 15 de març, i dilluns 17 de març de 2014
El centre de Formació Permanent
“Can Lletres” realitzarà una activitat anomenada “Els laberints del so”
en motiu del seu segon aniversari.
Es tracta d’una exposició interactiva
d’estructures mòbils i fixes que experimenten sons diferents. Aquests peculiars instruments musicals són peces
construïdes a partir d’objectes que en
principi tenen una altra funció. A partir de la creació i sota els principis de
la física i la música s’experimenten diferents creacions musicals. “Els laberints del so” construeixen instruments

i experimenten amb els sons, sempre
des d’un punt de vista lúdic i didàctic.
Aquesta serà una exposició oberta a tothom a fi de celebrar el segon aniversari
de Can Lletres, un centre on l’aprenentatge és present i permanent en les activitats que s’estan oferint.
La valoració d’aquests dos anys de bagatge és molt positiva i per aquest motiu
ho volen celebrar amb una activitat lúdica - creativa on la imaginació i l’aprenentatge poden conviure junts.

La vida del llop a l’abast
de tothom. Taller per
a les famílies
Cada estació de l’any té lloc un taller a Can Lletres per
a famílies amb la finalitat de conèixer el llop des de totes les vessants: com animal mamífer, les seves costums,
les seves característiques, a més de trencar amb el tòpic
d’animal dolent. L’esmentada activitat està dinamitzada per naturalistes i fins i tot es pot interaccionar amb
la “LUPUS”, un exemplar de llop ibèric que forma part
de l’activitat.
Tant el curs passat com aquest s’està fent aquesta activitat amb els alumnes de 5è d’Educació primària de les
escoles del municipi, ampliant-la als de 1r d’ESO. La valoració d’alumnat i professorat ha estat molt positiva, per
aquest motiu es va decidir traslladar-la a les famílies.
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Tallers “Els petits...” a Can Lletres
Els PETITS… és un bonic projecte que
neix a inicis del curs 2013-2104 fruit
de la passió per difondre entre els infants de Llinars del Vallès i rodalies
la important tasca que diàriament
els artesans, botiguers i comerciants
del nostre poble porten a terme.
Aquests tallers-visites van adreçats a
nens i nenes d’edats compreses entre
els 3 i els 12 anys i es realitzen un
dissabte de cada mes.
Durant aquests tallers-visites l’artesà en qüestió obre les portes del
seu comerç als infants i els mostra
el seu lloc de treball, les seves eines,
els seus petits trucs,.. i els ensenya a
elaborar alguna de les seves especialitats o els mostra alguns dels serveis
que ofereix.
EL primer taller va tenir lloc el mes de
novembre de 2013 coincidint amb la
celebració de la Festivitat de la Castanyada. L’Anna de l’empresa Anna &
Co va rebre els PETITS PASTISSERS en
el seu obrador i els va ensenyar a fer
unes galetes de mantega boníssimes
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amb formes de bolets, castanyes i
fulles de tardor. Cada infant va elaborar les seves pròpies galetes i se les
va emportar a casa per degustar-les
amb la seva família.
El desembre els PETITS CONFITERS
van anar a la Pastisseria Pou a fer
porquets de massapà, un dels dolços
catalans més tradicionals de les nostres festes nadalenques, i al gener
els PETITS FORNERS van fer pa amb
l’ajuda d’en Toni, el forner del Forn
de Pa de la Riera.
Aquest projecte tindrà continuïtat
mes a mes durant tot aquest any
2014 i els tallers s’aniran anunciant
a l’agenda del poble i a Can Lletres.
I d’aquest agraïment a tots aquests
treballadors incansables, de l’orgull de tenir-los en el nostre poble
i d’aquestes ganes de preservar entre els més joves els nostres oficis,
tradicions i costums ancestrals, ha
sorgit aquest PETIT però a la vegada
gran projecte que engresca a petits
i grans!!!

NOVA WEB DE LLINARS DEL VALLÈS
www.llinarsdelvalles.cat
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Us oferim aquestes delicioses receptes que ens ha fet
arribar la Quima Illa, una llinassenca aficionada a la
cuina casolana.

Gaudiu-les!

Pollastre
rostit amb prunes

Trinxat
de la Cerdanya

Macedònia
de magrana

INGREDIENTS (4 pers.)

INGREDIENTS (4 pers.)

INGREDIENTS (4 pers.)

1 pollastre de pagès tallat a quarts
200 grams de prunes
4 cebes petites
1 cabeça d’alls
1 branca de canyella
1 got de conyac
Oli d’oliva
Sal
Pebre
Aigua
Farigola

4 patates
1 col rissada
4 tires de cansalada gruixudes
4 dents d’all
oli
sal
½ botifarró

1 poma
1 pera
2 kiwis
1 magrana
raïm
12 maduixes
100 grams de suc de taronja
1 plàtan
sucre al gust
50 grams de licor de taronja

PREPARACIÓ
Tallem el pollastre a quarts i el
salpebrem. El coem a una cassola de
terrissa amb un bon raig d’oli d’oliva.
Quan estigui ben daurat, afegirem
les cebes senceres, els alls sense pelar
i la branca de canyella. Deixarem
que es vagi rostint durant 10 minuts
a foc lent i tapat. Remenarem de
tant en tant perquè no s’enganxi.
Passat aquest temps afegirem el
conyac i tornarem a tapar 50 minuts
més a foc lent, tornant a remenar
de tant en tant i mirant que sempre
tingui suc, en cas contrari afegirem
una mica d’aigua calenta. Quan
faltin 10 minuts de cocció afegirem
les prunes i la farigola.
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PREPARACIÓ
Pelem i tallem les patates a trossos
petits. Rentem la col, separem les
fulles i les tallem. Bullim amb sal la
col i les patates durant 20 minuts.
Fregim en oli d’oliva les tires de
cansalada a trossets petits juntament
amb el botifarró fins que quedin ben
dauradetes, a foc lent per a que no
quedi resec.
Pel altra banda colem la col i les
patates amb un colador, fins que no
quedi gens de suc.
En una paella gran fregim els alls
tallats a trossets petits, i hi afegim
la col, les patates, el botifarró i la
cansalada. Afegim una mica de sal.
Mentre es fregeix ho barregem tot bé
i ho anem aixafant.
Ho presentem en una font plana i
podem posar a sobre del trinxat una
tira de cansalada (opcional).

PREPARACIÓ
Introduïm en un bol el suc de
taronja, el licor de taronja i el sucre.
Netegem la fruita i la pelem a daus
petits i la deixem macerar dintre del
bol. És millor menjar-la d’un dia per
l’altre. Es pot acompanyar amb una
bola de gelat de vainilla.

Presentació del llibre de l’escriptora llinassenca Teresa Pous
El passat 4 de gener va tenir lloc la presentació del llibre de la coneguda escriptora llinassenca Teresa Pous, titulat “Servir
Catalunya. Artur Mas. L’home, el polític, el
pensador.”
Fent referència al moment tan important que
viu Catalunya en aquests moments, aquesta
presentació, en paraules de la pròpia Teresa
Pous: “vol ser més que apropar-vos el llibre,
vol ser un acte per fer pinya avui aquí a Llinars, amb sentiment
d’amor per al país i per a la nostra terra.”
L’acte també va comptar amb la presència del reconegut historiador
Francesc Teixidor, que va donar diverses dades de grups, moviments
i persones que han lluitat des de fa més d’un segle per crear consciència i lluitar per la llibertat.
Per altra banda la teòloga i escriptora Sor Lucía Caram va parlar
de la figura del president Artur Mas, i va fer un reiterat reclam a la
justícia social i a la llibertat.
Finalment i després de la corresponent signatura de llibres, l’Agenda TV de Llinars va parlar amb la Teresa Pous per conèixer detalls
del seu llibre:
ATV: Què hi trobarà una persona que vulgui llegir el llibre?
TP: “Un Artur Mas més íntim, més personal, i aspectes del seu pensament i la seva filosofia. No hi trobarà una entrevista periodística de
preguntes i respostes ràpides, ja que un llibre de converses té una altra
cadència, té un ritme lent, té altres ingredients. Es formulen preguntes
més llargues, aportem pensaments de filòsofs, polítics i humanistes
que d’alguna manera ens donen força i vigor al nostre pensament, i
així ho podem compartir amb els possibles lectors del llibre. És a dir, hi
trobarà aquest convit que és la conversa.

El llibre comença parlant de la seva infantesa, ja que si entenem aspectes de la infantesa entenem aspectes del futur, per tant aquest és
el primer capítol. També hi ha un capítol sobre l’amistat, un capítol
sobre la justícia social, un altre sobre la condició humana, un altre
sobre fe i raó, és a dir, hi ha tot un ventall filosòfic per acostar-nos
una mica al pensament del president. Finalment hi ha un capítol sobre el moment transcendent i històric que estem vivint, perquè era
ineludible i perquè hi volíem que hi fos. Però el meu interès era sobretot una conversa llarga sobre la filosofia del president perquè crec
que són els fonaments de la persona. El fer es fonamenta en el pensar
i aquest aspecte és molt important. I després hi ha l’últim capítol de
com el president viu i com veu Catalunya en aquests moments que
estem lluitant per al dret a decidir.”
ATV: Per què un llibre de converses amb el president de la Generalitat?
TP: “L’he volgut escriure perquè en aquests moments crucials i potser
irrepetibles, els catalans i catalanes hem de mirar de servir Catalunya,
d’alguna manera, amb un granet de sorra. I el meu granet de sorra el
podia aportar fent aquest llibre, parlant amb el president, que és qui
lidera aquest procés d’una manera molt ferma, molt decidida i gens
subornable. Així doncs he pogut conèixer al president i acostar-lo a
gent que no el coneixia, i d’aquesta manera donar un petit impuls a
aquest pinya que volem fer tots per tirar Catalunya endavant.”
ATV: I amb quin personatge voldria conversar per escriure en un
futur un nou llibre de converses?
TP: “N’hi ha molts que m’agradaria, però un d’ells és el músic Jordi Savall, que a part de ser un gran músic reconegut a tot Europa, és un gran
filòsof. També m’agradaria fer un llibre de converses amb Sor Lucía
Caram, tot això alternant-ho amb les novel·les. Però el fet de mantenir
converses per descobrir una mica l’ànima de l’altre, posar-te en la seva
pell, anar descobrint el seu pensament i crear una mena de màgia per
després compartir-ho amb tots els altres, és una passió.”

Debut literari de la jove escriptora llinassenca Yaiza Berrocal
El passat 21 de desembre va tenir lloc a Can Lletres la presentació de la novel·la “No te’n vagis”
de la jove escriptora de Llinars Yaiza Berrocal.
Aquesta novel·la representa el seu debut literari,
un projecte que va ser possible quan va guanyar
el concurs de creació jove impulsat per l’editorial
La Galera.
L’Agenda TV de Llinars va parlar amb la Yaiza Berrocal per conèixer els inicis d’aquesta jove escriptora llinassenca, i el
seu debut literari amb aquesta fantàstica novel·la ambientada en el
Montseny.
ATV: Quan i per què vas començar a escriure?
YB: Aquesta novel·la sorgeix d’un taller d’escriptura que vaig fer fa tres
anys amb l’editorial La Galera amb l’objectiu de trobar escriptors joves
adreçats a un púbic jove, tal com ho estaven fent en altres països com
França o Estats Units. Vaig tenir la sort de ser seleccionada i després
d’això va sorgir la idea d’aquesta novel·la ambientada en el Montseny
i que té un component especial per a mi, perquè jo sóc de la zona, i és
un lloc que em transmet un sentiment màgic.
ATV: Què va representar per a tu guanyar el curs de Creació Jove de
La Galera?

YB: Va representar l’oportunitat de poder escriure una novel·la, ja que
jo fins aleshores el que havia escrit eren contes i relats curts per a concursos. Escriure una novel·la és totalment diferent, perquè implica un
projecte de llarga durada, desenvolupar quelcom que tens en el cap
durant molt de temps. Això em va permetre començar a iniciar-me en
aquest món, veure què és realment escriure una novel·la i aprendre molt.
ATV: Com descriuries la teva novel·la i per què creus que pot agradar
als teus lectors?
YB: Aquesta novel·la va dirigida a un públic juvenil, tot i que lectors
adults m’han comentat que també els hi ha agradat. És una novel·la
que combina diverses coses, el component màgic amb molta fantasia,
amb un component històric de fets reals succeïts aquí dels quals existeix tota una documentació al voltant. I en aquest sentit també pot
agradar a persones interessades en la història de la zona del Montseny.
Per això pot agradar tant a un lector juvenil que busqui una història
més màgica, com a un lector, que com a mi, li agradi la zona del Montseny i vulgui aprofundir en la seva història.
ATV: Ha estat Llinars del Vallès una font d’inspiració per al teu llibre?
YB: Totalment! De petita anava a fer excursions amb el Centre Excursionista de Llinars i els monitors m’explicaven històries màgiques i de
bruixes que se m’han quedat molt gravades, i en aquesta novel·la es
veu molt.
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Rutes a peu per l’entorn de Llinars

Llocs d’interès del nostre poble, per gaudir de Llinars en tots els sentits!
Itinerari: Sant Andreu del Far – Can Ferrerons – Collsabadell – Llinars
Desnivell: 350 m
Durada: 2 h

Aquest traçat permet gaudir d’una panoràmica excepcional del
Montseny i la depressió vallesana, la vegetació espessa mediterrània, unes antigues vinyes i vegetació de ribera com plàtans i pollancres.
En primer lloc s’arriba a l’església de Sant Andreu del Far (430 m),
situada al costat del restaurant Masia Can Guinart. El següent punt
d’interès és la masia Can Ferrerons, on antigament hi havia un forn
per obrir les pinyes del pi pinyer, i on hi ha l’alzina centenària de
Can Ferrerons, declarada arbre monumental. Iniciant la baixada,
es passa per prop de les masies de Can Jan, Can Patuel, Cal Coix i
finalment el Mas Sabé.
Des d’aquí i mirant cap al nord hi ha una bona panoràmica del
Montseny. Finalment s’arriba a l’església de Sant Sadurní de Collsabadell (240 m), on al costat hi ha situada l’antiga rectoria, edificada
al segle XVI. Des d’aquí, ve un camí de baixada, que passa pel costat
de la torre de Can Prat. Des d’aquesta zona es pot divisar Montserrat, Sant Llorenç, les Cingles de Bertí i el Montseny. Seguidament
es continuarà per un camí paral·lel a l’autopista AP-7, passant pel
costat de la casa de colònies Mogent (antic col·legi Maristes) i al
costat, s’hi troba el pou de glaç de Can Mora. Finalment s’arriba
al poble.
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SUÈCIA
Suècia és el més poblat dels països nòrdics. A l’oest està separada de Noruega pels Alps Escandinaus, i a l’est comparteix amb
Finlàndia el Golf de Botnia, a l’extrem boreal del Mar Bàltic.
La part meridional del país és eminentment agrícola, i la superfície de bosc va creixent a mesura que s’avança cap al nord.
La densitat de població és més elevada al sud, amb la major
concentració a la vall del llac Mälaren i en la regió del Öresund.
El país compta amb una població autòctona sami d’almenys
17000 persones, una comunitat que viuen principalment del
ren. Hi ha també una minoria d’ètnia finlandesa.
Suècia exporta automòbils, productes d’enginyeria, acer, aparells electrònics, equips de telecomunicació i productes de la
indústria paperera.
Per altra banda, els suecs van ser pioners de la història del
cinema. Mauritz Stiller i Victor Sjöström van obrir el camí i,
més tard, directors com Ingmar Bergman i actrius com Greta
Garbo, Ingrid Bergman i Anita Ekberg van fer carrera a l’estranger. I per a moltes persones, parlar de música sueca és
parlar d’ABBA, conjunt pop molt conegut en els anys 70.
Pel que fa a la seva cuina, és coneguda pel smorgasbord (bufet variat i abundant), l’arengada bàltic, la sopa de pèsols i els pancakes.
Aquest estiu passat en Xavi i la Mercè van viatjar a Suècia i
ens han explicat la seva experiència en aquesta entrevista.
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Per què vau decidir fer aquest viatge?
Estàvem planejant les vacances d’estiu i vam
optar per un país que no haguéssim estat
abans, que no fes molta calor i que parlessin
anglès, ja que és l’única llengua estrangera
de la qual rasquem alguna cosa. També va
influenciar tenir coneguts a qui visitar i anar
a veure el museu d’una marca de vehicles
sueca amb la qual hem tingut molta relació
professional durant anys.
Quina zona del país vau visitar?
Vam visitar el sud, ja que és on hi ha Estocolm (que és la capital del país), Gooteborg,
Trollhättan i Norrköping. Aquestes eren les
principals ciutats a les quals teníem interès
en visitar. També vam visitar altres zones
properes a aquestes ciutats que ens havien
recomanat.
Què és el que més us va impressionar?
La construcció pràcticament idèntica de totes les cases dels pobles, que la gent respecta al peu de la lletra les normes de circulació
i que s’ha de pagar per aparcar a tot arreu,
encara que sigui al mig d’un prat per visitar
un castell. També s’ha de dir que el cost de
l’aparcament és molt barat si ho comparem
amb les tarifes de Barcelona.
Què us ha semblat la gent d’allà?
Hem pogut confirmar la dita “fer-se el suec”,
perquè no són massa propers ni comunicatius. Hem tingut la sensació que per a ells, el
turisme no és una cosa molt important i no
li presten l’atenció que li podem dedicar els
catalans. Això et fa sentir a vegades com si
molestessis.

xes temperatures, la pluja i la neu constant,
tot i que ho tenen tot ben preparat.
Quin idioma parlàveu amb la gent?
Intentàvem comunicar-nos en anglès, ja que
en suec just vam aprendre a dir hola i gràcies. Hem de dir que el seu nivell d’anglès era
millor que el nostre. També vam tenir la sort
d’estar uns quants dies amb un conegut de
Barcelona, el qual parla suec i això ens va
anar molt bé.
Què recomanaríeu visitar a una persona que
vol anar allà per primera vegada?
Hi han moltes coses a recomanar: l’ajuntament i les estacions de metro d’Estocolm, el
museu Vasa, diferents poblets com ara Vadstena, i sobretot gaudir del paisatge.
Podeu explicar alguna anècdota?
Sí, en el primer àpat que vam fer just arribar al país, per no poder-nos entendre bé, ens
van servir la comanda de la taula del costat.
Nosaltres vam començar a menjar pensant
que era el que havíem demanat, i quan portàvem 2 mossegades el cambrer ens diu que no
era el nostre!! Doncs els hi vam dir que no es
preocupessin que ja ens menjàvem el que ens
havien servit; però ens van esbroncar perquè
ens estàvem menjant el que no era el nostre
plat i evidentment ho havien de tornar a preparar per la taula corresponent fent tornar a
esperar els clients.
En aquest cas, qui es fa ver el suec, vam ser
nosaltres.
Hi tornaríeu?
Sí, per fer el nord del país!

I el menjar?
Ens vam quedar amb les ganes de provar el
que creiem que són els menjars més típics de
Suècia: el salmó i el ren. Sí que hem de dir
que vam menjar un plat típic de Gooteborg,
un sandwich de gambes. A Gooteborg també
vam menjar un dolç molt bo: el Kanelbullar,
és una pasta amb gust de canyella que està
espectacularment bona.
I què me’n dieu del clima?
A l’estiu és ideal, perquè no fa massa calor. Mentre allà estàvem a uns 20ºC durant
el dia, a Llinars s’estava rondant els 32ºC. A
l’hivern ha de ser complicat suportar les bai-

Si voleu explicar-nos la vostra experiència sobre
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
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Equipaments municipals
i telèfons d’interès
OFICINES MUNICIPALS

ESPORTS

SERVEIS DIVERSOS

AJUNTAMENT

Piscina municipal
Tel. 93 841 16 72

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

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

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

Casal de la Gent Gran
Tel. 93 841 36 40

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

Oficina de correus
Tel. 93 841 12 77

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

Jutjat de Pau
Tel. 93 841 37 01
Biblioteca municipal
Tel. 93 841 34 48
Fax: 93 841 34 49
Organisme de recaptació i gestió
tributària (ORGT)
Tel. 93 472 91 39
EMERGÈNCIES
Tel. 112
Policia Nacional
Tel. 091

Museu Can Bordoi
Tel. 93 841 08 75

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

Serveis territorials
Policia Local
Tel. 93 841 20 62

SERVEIS MUNICIPALS

FECSA Cia. llum
Tel. 900 747 474

EDUCACIÓ

Escola Bressol Petits Infants
Tel. 93 841 03 75

Fax Ca l’Alemany
Fax 93 841 15 16

SOREA Cia. d’aigües
Tel. 93 879 49 46

Fons Joan Pla i Gras
Tel. 93 841 27 50

Ca l’Alemany

Mòbil Policia Local
Tel. 696 97 93 98
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Camp de futbol
Tel. 93 841 29 31

SANITAT
Consultori municipal (CAP)
Tel. 93 841 05 73

Parròquia de Santa Maria
de Llinars
Tel. 93 841 08 71
Parròquia de Collsabadell
Tel. 93 841 09 69
Deixalleria
Tel. 93 744 50 96
Consell Comarcal Vallès Oriental
Tel. 93 860 07 00
TRANSPORTS
RENFE
Tel. 902 240 202

Hospital de Sant Celoni
Tel. 93 867 06 17

Autobusos
Tel. 902 130 014

Hospital de Granollers
Tel. 93 842 50 00

Taxi Miguel Casas Fuentes
Tel. 645 906 843

Hospital de Granollers
URGÈNCIES
Tel. 93 842 50 31

Taxi Santiago Rodríguez Baches
Tel. 639 136 161

Creu Roja Granollers
Tel. 93 861 12 40
Creu Roja Sant Celoni
Tel. 93 867 26 04
Servei d’ambulàncies
Tel. 902 23 20 22
Urgències mèdiques
Tel. 061

Taxi Cristobal Giner
Tel. 636 976 976
Taxi Manuel Lira Expósito
Tel. 608 495 673
Taxi Domènec Giménez
Tel. 661 38 79 09
info@taxillinars.com
www.taxillinars.com

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

