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Diada d’entitats 2016
i 5è aniversari de la colla
gegantera La Patufa
Vint-i-set entitats del municipi, que conformen el teixit
associatiu de Llinars, es van donar cita en la passada diada
d’Entitats que es va celebrar el 15 de maig a la Plaça dels
Països Catalans. Una trobada anual on les entitats mostren
a la gent les activitats que realitzen i es donen a conèixer
una mica més. Aquesta també és una ocasió ideal perquè
interactuïn entre elles i en puguin sorgir iniciatives conjuntes.

La colla va aprofitar l’ocasió per celebrar
el seu cinquè aniversari amb una
trobada gegantera i fent la presentació
d’una nova figura creada per l’Arnau
Guardi, l’Isard

Una de les entitats participants, la Colla Gegantera La
Patufa, va aprofitar l’ocasió per celebrar el seu cinquè
aniversari amb una trobada gegantera i fent la presentació
d’una nova figura creada per l’Arnau Guardi, l’Isard, una
rèplica de l’escultura ubicada a la plaça de Santa Maria
realitzada per l’escultor Frederic Marès. La presentació de
l’Isard va anar acompanyada d’un ball, la música del qual ha
estat composada pel llinassenc Mateu Aregay.
Durant la jornada també van tenir lloc diverses activitats
i actuacions per part d’algunes entitats: exhibició de balls
de saló, actuació infantil de l’Esbart Dansaire, xocolatada,
rocòdrom, escacs, animació infantil, inflables, exhibició de
gossos de rescat, etc.
I per altra banda es va fer entrega dels premis del concurs
de fotografia de Sant Jordi, essent guanyadores les
fotografies “L’olor de la Diada”, d’Àngels de Rocafiguera,
com a primer premi; “Sant Jordi mata al Drac i salva les
dues princeses” de Jordi Fuertes, com a segon premi i
“Moments de lectura” de Núria Gómez, com a tercer premi.
Totes les fotos presentades al concurs van ser exposades a
Can Lletres fins el 27 de maig.

Festa Major de Collsabadell

Del 7 a l’11 de Setembre

30 i 31 de juliol

Festa Major de Sant Esteve del Coll
6 i 7 d’agost

Festa Major de Sanata
27 i 28 d’agost
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X Fira del Món Geganter
El cap de setmana del 17 i 18 de
setembre, Llinars acollirà la Fira del
Món Geganter, un dels actes més grans
als que una població o ciutat pot aspirar
a nivell geganter. Durant tot el cap de
setmana el poble s’omplirà amb unes
3000 persones vingudes d’arreu del
territori agrupades en unes 80 colles
geganteres i expositors.
La creació de la fira sorgeix l’any
2007, quan l’Agrupació de Colles de
Geganters de Catalunya va proposar la
creació d’una fira itinerant relacionada
directament amb el món dels gegants,
per tal de poder acostar a les colles
l’activitat dels diversos sectors
implicats en el fet geganter i de crear
un espai de trobada per a geganters,
músics, coordinadores, constructors,
lutiers i empreses relacionades amb
aquest món.
El projecte a Llinars es va iniciar
l’octubre de 2014. Després d’haver
visitat la Fira del Món Geganter a Sant
Vicenç dels Horts, la colla va presentar
la seva candidatura a l’Agrupació de
Colles Geganteres de Catalunya (ACGC),
aportant tots els tràmits pertinents.
El cap de setmana del 9 i 10 de maig
de 2015 la colla gegantera la Patufa va
visitar Puigcerdà durant la celebració
de la Fira del Món Geganter, i després
d’un cap de setmana ple d’activitats,
cercaviles i cultura popular, el diumenge
al migdia es va proclamar la Fira del
Món Geganter 2016. Les dues colles
aspirants a aquest repte gegant van
ser la Seu d’Urgell i Llinars del Vallès,
i en un acte molt emotiu i ballant una
sardana van proclamar Llinars del Vallès
FIRA DEL MÓN GEGANTER 2016!

Fes-te voluntari! Vine a participar
de l’esdeveniment més gran de
gegants que s’ha fet mai a Llinars, de
l’esdeveniment geganter més gran
de Catalunya el 2016.

Inscriu-te i acompanya una de
les colles que s’inscriuran a la fira.
Més informació a
webs.gegants.cat/
lapatufallinars
PRIMAVERA-ESTIU 2016 LLINARS DEL VALLÈS
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5è aplec de la Torrassa
Trobareu més informació sobre la història de la
Torrassa a: http://www.llinarsdelvalles.
cat/municipi/llinars-del-valles/
patrimoni/la-torrassa

El 5è Aplec de la Torrassa, celebrat el 17 d’abril, va presentar
per primera vegada una novetat en el seu programa: una
caminada de 12 quilòmetres que es va iniciar i finalitzar a la
Torrassa, i va passar per indrets tan característics com la
Parròquia de Sant Esteve del Coll, l’Ermita de Sant Sebastià i
les Roques Altes.
El dia assolellat i una temperatura agradable van ser els
acompanyants d’aquest 5è aplec, organitzat per l’Associació
de veïns de Sant Esteve del Coll. Aquest any, la caminada de
12 quilòmetres, que també tenia una versió més reduïda de 9
quilòmetres, va atraure a molta més gent a participar de la festa.
En finalitzar la caminada, va tenir lloc una arrossada popular.
La Torrassa és coneguda per la seva història perquè gaudeix
d’unes vistes immillorables de bona part del Vallès. Cada cap
de setmana, s’obre al públic de 9 a 13 h per a que tothom
pugui visitar la torre per dintre, gaudir de les seves vistes i
dels seus voltants, ideals per a ciclistes i caminaires.
4
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Open Night
El passat 1 de juliol va tenir lloc la tercera edició de l’Open Night
Sota el lema compra, sopa i gaudeix
als carrers de llinars, sense anar
més lluny! els carrers comercials del
poble es van omplir de gent que no
volien perdre’s aquesta oportunitat
de gaudir d’ofertes especials en un
ambient festiu.

horari nocturn, des de les vuit del vespre
fins a mitjanit.
Està organitzat per la UBIC amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Llinars,
la Diputació de Barcelona, la Generalitat
de Catalunya, el Consorci de comerç,
Artesania i moda de Barcelona i el
moviment Viles Florides.

i activitats diverses organitzats per
entitats del poble, a les places de la Vila,
de Santa Maria i de Damià Mateu.

Al mateix temps, els establiments
comptaven amb una zona on els
clients van poder gaudir d’espectacles

La novetat d’aquesta edició ha estat
un concurs de fotografia organitzat
per la UBIC, que es basava en ferse un selfie d’allò més divertit i
penjar-ho al facebook sota el hashtag
#somubicsomllinarsON16. Es podia
participar en versió parella i en versió
grup. Els premis per als participants
guanyadors han estat una nit per a dues
persones amb esmorzar inclòs a la
Masia Can Canal per a la versió parelles,
i un val de 100 € a bescanviar entre els
establiments participants a l’Open Night
per a la versió de grup.

El passat 15 de juny va tenir lloc a Can
Lletres l’acte de lliurament de premis als
establiments participants en la 5a edició
de la Setmana del Pintxo, celebrada del
29 d’abril al 8 de maig d’enguany.

En segon lloc i premiat amb el Pintxo
de Plata, ha estat l’establiment Mapintxo
Pernileria, pel pintxo Albergínies farcides
de rostit de carn ibèrica, encenalls de
pernil i Mozzarela.

Malgrat tenir un establiment menys
que l’any passat, una climatologia força
plujosa i el fet de no tenir l’1 de maig
entre setmana, hem mantingut un bon
nivell pel que fa a xifres.

L’establiment premiat amb el Pintxo d’Or
ha estat Aromes de Celler pel pintxo
Cruixent de pop a la planxa, amb una
muselina d’all amb la seva tinta.

I el Pintxo de Bronze ha estat per
l’estbaliment Cafè de Lluna, pel pintxo
“Cacaulí” Farcit de pasta brie amb espinacs,
pinya, pernil i salsa de quatre formatges.

Nombre de pintxos: 10.476 (669 pintxos
menys que l’any passat). Nombre de
butlletes: 5.646 (432 butlletes menys que
l’any passat).

De nou s’ha tornat a repetir un gran
èxit d’assistència com va passar
en la primera i segona edició de
l’esdeveniment.
L’open Night és un dels actes més
esperats i atractius de l’estiu que
promou el comerç de proximitat i el
sector gastronòmic del municipi, basat
en obrir els establiments comercials en

En aquesta tercera edició hi han
participat 20 establiments comercials i 9
establiments de restauració que oferien
un menú de 6 euros per a l’ocasió.

Aromes de
celler guanya el
Pintxo d’Or de
la 5a Setmana
del Pintxo
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Speed Dating professional
El dia 6 de maig, des de el Servei Local d’Ocupació, va tenir lloc un Speed Dating
professional en el qual van participar 34 candidats i 12 empreses de la zona que
recercaven candidats, i que també volien conèixer aquest sistema de reclutament.
Aquesta tècnica té el seu origen en un sistema de cites ràpides d’origen americà, que
des de fa temps s’utilitza per trobar parelles.
Per altra banda abans d’aquest Speed Dating Professional els candidats van realitzar
una sèrie de tallers de processos de selecció de competències: introducció a les
competències, CV per competències, identificació de les competències, dinàmiques
de grup, com superar una entrevista de feina per competències, test psicotècnics i
finalment l’Speed Dating.

Llinars
del Vallès
és vila
florida
Participar a Viles
Florides implica que el
poble serà avaluat cada
any, motiu pel qual
l’Ajuntament de Llinars
seguirà treballant per
crear i mantenir els
espais enjardinats, per
la millora de l’espai
urbà i perquè puguem
gaudir d’un entorn
natural.

Llinars del Vallès es va presentar
l’any passat al certamen de Viles
Florides, basat en fer un reconeixement
al recorregut i les accions dutes a
terme pels municipis per a la millora i
potenciació dels espais verds urbans, la
seva gestió sostenible, la conscienciació
ciutadana, l’educació ambiental i la
creació d’un entorn propici per a la
recepció i estada, tant dels residents com
dels visitants i turistes.

pel qual l’Ajuntament de Llinars seguirà
treballant per crear i mantenir els espais
enjardinats, per la millora de l’espai urbà
i perquè puguem gaudir d’un entorn
natural.

Gràcies a l’esforç i la implicació per a la
millora dels espais verds del municipi,
Llinars va ser guardonat amb tres flors
d’honor.

L’Ajuntament anima a tothom qui vulgui
a col·laborar i contribuir entrant a
www.vilesflorides.cat, enviant la vostra
participació particular a les categories de
racons florits o espais florits.

Participar a Viles Florides implica que
el poble serà avaluat cada any, motiu
6
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Com ja va es va fer l’any passat, enguany
s’ha tornat a repartir als veïns i veïnes del
poble un sobre de llavors, grana caputxina
d’estiu, per plantar i així contribuir a
millorar la imatge de Llinars.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

El TA escenari de
la X Assemblea de la
Xarxa Local de Consum
i XXI trobada de serveis
municipals de consum
La Jornada, que va tenir lloc el passat 25 de maig, es va iniciar amb la inauguració
de la mateixa de la mà de Martí Pujol i Casals, alcalde de Llinars del Vallès, Josep
Maria Recasens, subdirector d’Atenció al Consumidor de la Generalitat de Catalunya
i Meritxell Budó i Pla, presidenta delegada de l’Àrea Atenció a les Persones de la
Diputació de Barcelona.
Seguidament, la cap del servei de Suport a les Polítiques de Consum i presidenta de la
Comissió Tècnica de la Xarxa, Sònia Gutiérrez González, i la diputada de Salut Pública
i Consum i presidenta de la Xarxa Local de Consum, Laura Martínez Portell, van donar
lloc a l’inici de la X Trobada de l’Assemblea General, l’òrgan superior de decisió de
la Xarxa Local de Consum a la qual es convoquen els regidors, diputats o consellers
dels ens locals que hi pertanyen i que hagin estat designats pels òrgans competents
respectius. Enguany, complint el mandat de l’anterior Assemblea, s’ha aprovat el II Pla
Estratègic de la Xarxa i commemorat el desè aniversari de la constitució formal de la
Xarxa Local de Consum, incorporant al desenvolupament habitual de l’Assemblea un
balanç d’actuació d’aquests 10 anys de treball col·lectiu.
Durant la jornada es va celebrar també la XXI Trobada de Serveis Municipals de
Consum, un esdeveniment obert, concebut com un espai de reflexió i d’anàlisi de les
polítiques locals de defensa de les persones consumidores. En l’edició d’enguany,
amb quasi 100 ens locals representants i més de 200 inscrits entre personal electe
i personal tècnic, es va reflexionar sobre la protecció dels drets com a consumidors
dels col·lectius en risc d’exclusió, es va donar a conèixer els diferents àmbits de la
Diputació de Barcelona que coordinen i gestionen accions de manera transversal,
els quals ofereixen recursos als ens locals de la demarcació per construir polítiques
públiques que facin efectiva aquesta protecció.
Sota el format d’un espai d’entrevistes conduït per la periodista Elisenda Roca, amb
cinc tècnics de la Diputació de Barcelona que treballen des de diferents àmbits
temàtics la problemàtica: Carlos Ruiz Benito, cap de la Secció Tècnica de Gestió de
Serveis per als ajuntaments (Consum), Francesc Hernández Torres, cap del Servei
d’Acció Social, Gonçal Luna i Tomas, tècnic de l’Oficina Tècnica d’Educació i Promoció
Ambiental, Mireia Daniel Pérez, cap de l’Oficina de Polítiques d’Igualtat i Drets Civils i
Roser Plandiura Riba, cap de l’Oficina d’Habitatge; es va parlar de com la Corporació
treballa transversalment la protecció al consumidor vulnerable, i en concret també de
la pobresa energètica i de com afecta als diferents sectors de la població, i quines
eines es posen a disposició dels ens locals per poder afrontar aquesta situació.
La cloenda de la Jornada va anar a càrrec de la directora de l’Agència Catalana de
Consum de la Generalitat de Catalunya, Montserrat Ribera i Puig i del regidor de
Promoció Econòmica i Consum de l’Ajuntament de Llinars, Toni Garcia i Estevan.

L’Ajuntament
de Llinars
del Vallès
per l’ocupació
Durant els mesos de maig i juny
s’han celebrat a Can Mas Bagà dos
tallers gratuïts per a persones en
situació d’atur del municipi:
Quin currículum he de tenir (maig)
i Com superar una dinàmica de
grup amb èxit? (juny)
Els propers mesos es celebraran
els següents tallers:
26 i 28 de setembre
COM TROBAR OFERTES
DE TREBALL?
17, 19, 21, 24 i 26 d’octubre
COACHING, AUTOCONEIXEMENT,
MOTIVACIÓ I RECURSOS PER
UN MILLOR POSICIONAMENT
PROFESSIONAL
21 i 23 de novembre
COM CREAR UN PERFIL DE
LINKEDIN I QUE SIGUI ATRACTIU
Les inscripcions s’han de realitzar
a Can Mas Bagà, av. Mas Bagà, 24.
Tel. 93 841 38 42
Per poder assistir a aquests tallers
s’ha d’estar inscrit al Servei Local
d’Ocupació.
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El gran repte continua.
Tres anys consecutius
participant a la Trailwalker!
L’equip de Llinars del Vallès, LLINARS SOLIDARI ha participat de
manera consecutiva en les tres últimes edicions de la Trailwaker.
L’any 2014 a Girona, el 2015 a la Borgonya (França) i aquest passat
mes de juny a Madrid.
La Trailwalker combina dues coses meravelloses: el major
desafiament esportiu del món per equips que consisteix en
que equips de quatre persones recorrin a peu 100 quilòmetres;
i la lluita contra la pobresa i la fam. Per això els equips es
comprometen a aconseguir 1500 euros, que Oxfam Intermón
destina a més de 400 projectes de cooperació, acció
humanitària, comerç just i sensibilització, a 50 països.

La manca d’accés a l’aigua potable fa que milions de persones
visquin en la pobresa i que milers de dones i nenes hagin de
caminar cada dia molts quilòmetres per anar a buscar aigua.
Amb la Trailwalker s’aconsegueixen donatius amb els quals
Oxfam Intermón acosta aquesta aigua perquè més persones
puguin tenir una vida digna. “Camina per elles i canvia la seva
vida” és el lema de la Trailwalker.

http://trailwalker.oxfamintermon.org/es
Toni Gil, membre de l’equip de Llinars, LLINARS SOLIDARI,
ha parlat amb l’Agenda de Serveis sobre aquesta nova
edició de la trailwalker i ens ha comentat el següent:
“Som Quatre amics de Llinars del Vallès Jordi Majoral,
Francesc Caballero, German Rodríguez i Toni Gil que
habitualment sortim a caminar junts i ens agraden el
reptes difícils. La Trailwalker representa no un, sinó dos
reptes, un primer repte es recaptar 1500 euros per fer la
inscripció i el segon preparar-nos i córrer o caminar 100 km.
No sé quin dels dos és el més difícil!!
Per recaptar els 1500 euros, aquest any vam fer
samarretes solidàries i buffs que hem venut durant els
últims mesos.
Moltes gràcies a tots els que ens heu ajudat i col·laborat
en aquesta causa solidària!!!!
A més, vam tenir el suport del Centre Excursionista i
l’Ajuntament de Llinars, sense els quals ens hagués estat
més difícil aconseguir-ho.
El segon repte, acabar els 100 km, és potser més fàcil,
ja que una vegada que has començat, ja no hi ha manera
d’aturar fins que acabes. Caminar gairebé 19 hores
seguides es fa molt dur, però es porta bé quan en els
controls i avituallaments tens un excel·lent equip de
suport que t’ajuda i dóna ànims.

8

PRIMAVERA-ESTIU 2016 LLINARS DEL VALLÈS

És fantàstic com la gent dels pobles et dóna suport
aplaudint o cantant i en els controls hi ha música i
molta animació. Durant el dia la Trailwalker és una
veritable festa.
Un cop passem el quilòmetre 70 i es fa de nit,
òbviament baixa l’animació i comença el cansament,
però si hem arribat fins aquí, ara cal acabar!! Es treuen
forces d’on no n’hi ha per continuar.
És inexplicable la sensació quan arribes al quilòmetre
99, uns metres més i ja veus l’arribada. A la meta
t’esperen l’equip de suport, tota l’organització de la
prova, fotos, felicitacions, emocions a flor de pell. És
fantàstic!!
Tot i que no és una prova competitiva, sempre hi ha la
curiositat de saber com hem quedat. Per cert, aquest
any força bé, l’equip 16 de 175 equips inscrits.
Aquest any, Oxfam Intermón ha batut el rècord de
recaptació i de solidaritat, 1,2 milions d’euros entre les
proves de Girona i Madrid.
Després de tres anys participant, l’emoció, la il·lusió i les
ganes de col·laborar estan intactes com el primer dia.
La TRAILWALKER és realment una gran experiència
que s’escriu amb lletres majúscules!”

ESPORTS

Jornada benèfica del projecte “Les Gegantes amb tu”
Les Gegantes amb tu és un projecte per la lluita contra el
càncer de mama, que neix arrel d’un cas de càncer diagnosticat
el passat novembre de 2015 a una gegantera de la Colla de Sant
Pere de Vilamajor. De forma espontània tot el seu entorn va
començar a posar sobre la taula iniciatives per contribuir a lluitar
de forma efectiva contra la malaltia i també donar suport a les
afectades. Per tal de coordinar aquestes idees es va constituir
l’associació Les Gegantes amb tu.
Els objectius del projecte són tres: donar a conèixer la malaltia,
contribuir econòmicament a la recerca mèdica i organitzar una
trobada de Gegantes l’octubre d’aquest any, com a cloenda del
mateix.
El passat 12 de juny la Colla Gegantera la Patufa va col·laborar
en el projecte Les Gegantes amb tu, organitzant una jornada
benèfica on es van recaptar 250 euros destinats a la lluita contra
el càncer de mama.

lesgegantesambtu@gmail.com
www.lesgegantesambtu.org
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Centenari del
Centre d’Esports
Llinars
Enguany fa 100 anys que es va iniciar el CE Llinars amb un grup
de nois que jugaven a la plaça de Santa Maria. Els primers colors
q vestia el club eren franges blanques i verdes horitzontals,
però en pocs anys es van oficialitzar els colors actuals, franges
horitzontals vermelles i blaves. Al llarg de tots aquests anys hi ha
hagut influències d’espònsors que han motivat canvis puntuals
com el blanc i blau.
Durant aquests 100 anys, hi ha hagut 6 emplaçaments diferents
del camp de futbol abans de l’actual.
El CE Llinars va emparar en els seus estatuts a la resta d’entitats
del poble que sorgien, i posteriorment legalitzaven com a propis,
com l’Ocell o el Club Bàsquet Llinars.
El CE Llinars ha estat implicat molt activament en el poble de
Llinars, no només en la vessant esportiva on ha fomentat la
competitivitat, el companyerisme i l’aprenentatge d’un esport,
sinó també en els actes socials del poble, organitzant la Festa
Major durant alguns anys i altres actes culturals.
Els partits de futbol esdevenien tot un acte social per molts
vilatans, ja que era un punt de trobada, un moment per gaudir
del futbol i on conversar amb els veïns.
El centenari d’un club esportiu es pot celebrar gràcies a tots
aquells que hi han participat com a jugadors, els quals han pogut
gaudir d’un esport en equip refermant el llaços de l’amistat,
als familiars que han donat suport als jugadors i els han
acompanyat en els desplaçaments, als vilatans que han animat
incondicionalment al seu equip, als entrenadors que hi han
dedicat moltes hores del seu temps per tal que aquests jugadors
es formessin i poguessin jugar contra altres equips, i a les juntes
esportives que s’han passat el relleu per tal de mantenir viu
aquest Centre d’Esports de Llinars durant 100 anys. Gràcies a
tots ells aquest any es pot celebrar el centenari.
Al pregó de la Festa Major aprofitaran per fer un recull d’aquests
100 anys i compartir-lo amb el poble de Llinars.

Caminades
saludables

Per primera vegada a Llinars, aquest estiu l’Ajuntament ha posat en marxa les
Caminades saludables, una nova iniciativa que es va engegar el passat 20 de juny, i que
tenen lloc tots els dilluns i dijous fins a finals de juliol.
Es tracta d’una activitat gratuïta d’1 hora de duració aproximadament. Les caminades es
realitzen pels entorns de Llinars i es fan rutes d’intensitat moderada. L’hora d’inici de
les primeres sessions va ser les 9.30 h però donada la calor a partir del 4 de juliol es va
canviar l’hora a les 8.30 h.
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ENSENYAMENT I JOVENTUT

El TA acull el II Festival Internacional
de Cors Joves de Granollers
Enguany el cor
convidat ha estat el
Cor Safari d’Uganda,
nascut a l’escola/
orfenat d’Entebbe
(Uganda), que acull
270 nens i nenes,
la majoria orfes o
bé provinents de
situacions d’extrema
pobresa, abusos o
marginació

Concerts de
fi de curs
de l’Escola
Municipal
de Música

Aquest any ha estat Llinars la població escollida per a la celebració del Festival
Internacional de Cors Joves de Granollers promogut pels Amics de la Unió.
Els cors de l’Escola Municipal de Música de Llinars: Cor Petits Cantors, Cor infantil i Cor
d’inicis hi han participat al festival, celebrat el passat 27 de juny, on també es conviden
diferents cors i hi participa alguna entitat del municipi que l’acull, en el cas de Llinars ha
estat la colla Giola.
Enguany el cor convidat ha estat el Cor Safari d’Uganda, nascut a l’escola/orfenat
d’Entebbe (Uganda), que acull 270 nens i nenes, la majoria orfes o bé provinents de
situacions d’extrema pobresa, abusos o marginació. Una de les nenes, la Joy, té un do
especial per al cant, ha composat un munt de cançons des dels 7 anys. La fundació
Nzuri Daima va fer un primer disc recopilatori d’aquestes cançons cantades en anglès i
en la seva llengua, luanda.
Aquests nens i nenes s’han animat amb molt d’entusiasme a cantar en altres idiomes
per fer d’altaveu de diferents temàtiques socials que els preocupen i valors que calen
recordar, com l’esperança i la il·lusió, contra les guerres, la violència i la marginació.
El Cor Safari assaja cada dia amb la Directora Mama Deborah. Ella i el seu marit
Richard, quan eren joves acollien a casa seva nens i nenes necessitats, abandonats,
orfes... i van veure la necessitat de crear un espai on acollir-los, educar-los i cobrir-ne
les necessitats bàsiques d’alimentació, allotjament i escalfor emocional.

El passat diumenge, 29 de maig, van tenir
lloc al Teatre Auditori els concerts de fi de
curs de l’Escola Municipal de Música de
Llinars.
El primer dels concerts va tenir lloc a
les 12.30 h del migdia, en el qual hi van
participar el cor de minimúsics (alumnes
de P3, P4 i P5), que sota la direcció de
l’Andrea Jover van interpretar el musical
“Juguem a Endevinalles” creat per la
Marta Dosaguas. I a continuació el Cor
Petits Cantors i Cor Infantil van interpretar
el musical “Matilda” sota la direcció

d’Isabel Mantecón, i la Laura García com
a directora d’escena.
I per la tarda, a les 18.30 h va tenir lloc
el segon concert, que va començar amb
la interpretació de “El follet valent” per
part del Cor d’Inicis, compost per Clara
Ripoll, Núria Joanet i Rosa Nogué, i
sota la direcció de l’Eulàlia Castelló. A
continuació el Cor Gospel va interpretar
cinc peces sota la direcció d’Isabel
Mantecón, i va acabar, com al matí, amb
el musical Matilda.
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Fem dansa
El Fem Dansa és una
activitat de dinamització
i d’intercanvi entre els
centres educatius de
l’àmbit del Baix Montseny
que té la dansa tradicional
catalana com a eix i fil
conductor principal i que
pretén donar a conèixer
la dansa tradicional
tot potenciant els
valors implícits en el
coneixement del propi
cos, el descobriment
de les possibilitats
rítmiques col·lectives,
i el desenvolupament
d’habilitats artístiques i
creatives.

Vídeo Fem Dansa 2016:

https://www.youtube.com/
watch?v=AUiL95xp3hc&feature=youtu.be

Llinars del Vallès ha estat el municipi escollit com a escenari per celebrar l’edició del
Fem Dansa d’aquest any, que va tenir lloc el passat 23 de maig.
L’activitat conclou en una trobada d’alumnes de diverses escoles que s’apleguen per
ballar un programa comú de danses tradicionals catalanes que prèviament han treballat
a l’escola amb els seus mestres.
Fem Dansa és un projecte que es va iniciar a proposta d’unes mestres i amb la direcció
del coreògraf i formador Joan Serra dins del Pla de Formació del Professorat de la
Zona, gestionat des del Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Oriental III.
A la ballada final amb els alumnes de P5 i 2n que es realitza cada any, també hi
participa el grup de dansa “Factoria Mascaró” i, en les primeres edicions, es comptava
amb la música en directe dels “Solistes de la Costa”.
Des del curs 2001-2002 l’activitat “Fem dansa al Baix Montseny” ha tingut un gran
èxit, en la que participen a cada ballada final un total de més 1200 alumnes de P-5 i
2n de 20 escoles de la zona: Torre Roja, Vilamagore, Montseny (Breda), Trentapasses,
Ginebró, Pallerola, L’avet Roig, Vallmanya, Soler de Vilardell, Montnegre, Salvador
Sanromà, Damià Mateu, Joan Casas, La Salle, Vallgorguina, La Tordera, Fontmartina,
Aqua Alba, Matagalls, Cor de Maria.
De les poblacions: Sant Celoni, Gualba, Vallgorguina, Santa Maria de Palautordera,
Sant Esteve de Palautordera, Vilalba Sasserra, Breda, Llinars del Vallès, Sant Antoni de
Vilamajor i Sant Pere de Vilamajor.
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Els joves
de casal implicats
en activitats del
poble
Enguany els joves de l’Estiu jove del
Casal d’estiu municipal participaran en
dues activitats vinculades a joventut.
La primera es l’adequació d’una sala
de La Masoveria, pintant una de les
parets, amb l’objectiu de que facin
una mica més seu l’espai, es sentin
còmodes i identificats en ell.
I l’altra és una activitat que
organitzaran per Festa Major: la
gimcana jove de LA GRAN LIADA, on
seran els protagonistes preparant ells
mateixos l’activitat.

ENSENYAMENT I JOVENTUT

L’institut Giola
celebra l’acte
de lliurament de
premis dels Treballs
de Recerca
El passat dilluns 18 d’abril va tenir lloc
per cinquè any, l’acte de presentació dels
millors TR que celebra l’institut Giola.
Enguany, la cerimònia va tenir lloc en un
marc excepcional, el TA de Llinars.
En aquest magnífic espai es van
reunir alumnes, famílies, professors,
representants de l’Ajuntament, de l’AMPA
i d’altres entitats del poble per celebrar
la publicació d’uns treballs que passaran
a formar part del fons de les biblioteques
de Catalunya per a que puguin ser
consultats per la comunitat.
Per als alumnes és el reconeixement
a una tasca d’investigació que varen
començar a primer de batxillerat i que
van presentar a inicis del 2016. Per als
familiars i professors la satisfacció de
veure el creixement acadèmic i personal
d’aquests alumnes.

En la presentació d’enguany es van
reconèixer les recerques de:
Bernat Arellano. Estudi comparatiu de
l’ACB - NBA
Blanca Vega Balastegui. Són efectius
els col·lutoris amb propietat antiplaca?
Antibiograma dels bacteris bucals.
Abraham Moreno Barragán. El teatre
amateur a Llinars. origen, evolució i
vitalitat.
Nina Rolduà Ruiz. Els dermatoglifs:
estudi comparatiu respecte del caràcter
genotípic.
Meritxell Moragas Farré. El comerç de
Llinars: efectivitat, o no, de les mesures
preses per la seva dinamització.
Laia Gil Cuevas. Els que ens indiquen
les cristal·litzacions.

Finalment es va fer una menció especial
als alumnes que després de tenir publicat
el seu treball han rebut altres premis com
a reconeixement de la seva gran tasca
d’investigació.
Oriol Closa Márquez, que ha rebut
el premi recerca jove que atorga la
Generalitat de Catalunya per fomentar
l’esperit crític del jovent, per la creació de
Impressió 3D en open source.
Iris Torregrosa, que ha rebut del zoo de
Barcelona el primer premi Floquet de Neu
per 40 hores convivint entre Macacs.
Clàudia González Deumal, guanyadora
del Concurs de Treball de Recerca
sobre la Persona amb la Síndrome de
Down que convoca la Fundació Catalana
Síndrome de Down per L’escolarització
inclusiva del Síndrome de Down facilita
la seva integració.

També es va fer una
menció especial als
alumnes que després de
tenir publicat el seu treball
han rebut altres premis
com a reconeixement
de la seva gran tasca
d’investigació.
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Els alumnes de l’institut Giola
premiats al Robotseny 2016

L’institut Giola va ser premiat en les categories del robot
més fiable, competició de major puntuació i lluita de
Sumo del torneig de Robotseny
L’institut Giola va ser premiat en les categories del robot més fiable, competició de
major puntuació i lluita de Sumo del torneig de Robotseny, una jornada de difusió de
la ciència i la tecnologia, que per segon any consecutiu es va celebrar a Sant Celoni
el passat dissabte, 11 de juny. L’any anterior només van participar les escoles de Sant
Celoni, però aquest any, amb la participació de més de 300 alumnes provinents de 19
escoles de 9 municipis de la comarca, s’ha consolidat com un projecte comarcal.
Un gran èxit d’implicació dels alumnes, professors, ajuntaments i empreses.
Els alumnes de 2n d’ESO de l’institut Giola que hi van participar al matí, Robotseny
Kids, formaven tres equips: Robotgiol1, Robotgiol2 i Mobilitat, que van participar
programant robots i van defensar un projecte de millora de la mobilitat a Llinars, ja que
paral·lelament a la competició de robots, es va celebrar una fira científica on cada centre
tenia el seu propi estand en el qual presentaven projectes per solucionar problemes de
mobilitat. Bona part d’aquestes propostes giraven a l’entorn d’augmentar els carrils bici
i de potenciar l’ús de la bicicleta.

ROBOTSENY KIDS (equips)
Robotgiol1: Dani López, Carla Martín,
Guille Díaz, Mireia Sánchez i Sergio
Blanco.
Robotgiol2: Oriol Amadó, Carla Ruiz,
Carla Resalt i Pol Antón.
Mobilitat: Andrea Creix, Adrià Estevam,
Pol Àvila, Nora Vankova i Natàlia Moreno.

ROBOTSENY HIGH (equips)

L’equip Robotgiol1 va aconseguir dos dels tres premis possibles del concurs de robòtica:
millor puntuació i robot més fiable.

Equip 1: Adrià Romero, Àlex Fernández,
Aleix Ramírez, David Pérez i Eric Muñoz.

Aquesta edició també ha presentat una altra novetat, el Robotseny High, per alumnes
de segon cicle d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius, celebrat el mateix dissabte a la
tarda, on els alumnes desenvolupaven els robots en tres modalitats: rastrejadors, sumo
i ballarins. En aquest cas, els alumnes de 4t de l’institut Giola que hi van participar,
formaven dos equips. L’equip 1 va ser guanyador de la lluita de Sumo, quan el seu robot
SumoMcFede va aconseguir treure del tatami al robot Golliat.

Equip 2: Lluís Guimerans, Noah
Casanovas, Oriol Escalona, Manel Toledo
i Edu Palacios.
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Professorat: Ana, Montse, Carme, Pere,
Amparo i Fede.
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Viatge a Londres dels alumnes
de 6è de primària del Salvador Sanromà
29 alumnes de l’escola
Salvador Sanromà van
realitzar un viatge a Londres
el passat mes de maig que
formava part d’un projecte
de l’assignatura d’anglès
L’Agenda de Serveis ha parlat amb la Cristina Grau i
la Sònia Jiménez, les professores d’anglès que van
pensar en el projecte, que per primer cop es fa a
primària, i els van acompanyar durant el viatge.
Com va sorgir la idea?
Arrel d’un projecte iniciat el curs passat amb una
escola de Glasgow amb la que es realitzava un treball
conjunt entre alumnes. La idea amb aquesta escola
era fer un intercanvi però això no va prosperar.
Aleshores nosaltres, veient la il·lusió i les ganes dels
alumnes de fer alguna cosa, vam pensar en realitzar
un viatge a Londres per potenciar l’ús de la llengua
anglesa.
Com ho van acceptar les famílies?
Vam fer reunions amb els pares i van acceptar el
projecte favorablement. Però tenint en compte que
tenien unes colònies organitzades, vam dir que si
no hi havia prous alumnes per fer el viatge no tiraria
endavant. Finalment 29 alumnes van decidir fer el
viatge.
Per què no va prosperar el projecte d’intercanvi a
Glasgow?
Perquè a diferència d’altres països, allà es força
complicat acollir a casa alumnes d’altres centres,
tenen molts problemes a nivell legal. I davant
l’entusiasme dels alumnes vam buscar l’alternativa de
viatjar a Londres ja que era el lloc que més il·lusió els
hi feia.
Com vau preparar el viatge i quants dies vau passar
a Londres?
El viatge el van preparar els alumnes aquí. Ells van
decidir què visitar, on anar, i cada dia ho tenien tot
programat. Sabien quins metros havíem d’agafar,
busos, etc.
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Vam estar del 14 al 19 de maig, sis dies aprofitats al
màxim. A la nit les professores escrivíem una wiki
perquè les famílies a l’endemà poguessin saber tot el
que havien fet els alumnes, i des d’aquí els alumnes
que no van viatjar ens passaven informació dels llocs
on havíem d’anar al dia següent. D’aquesta manera
anàvem ben documentats.
A Londres, gràcies a un contacte de la Sònia,
també vam tenir l’oportunitat de visitar l’escola de
secundària Harris Academy Beckenham, compartir
un dia d’experiències, fer classes en anglès d’altres
matèries i conèixer en persona els alumnes d’allà
amb els quals havien contactat virtualment durant el
curs.
Quants adults acompanyàveu als alumnes?
Tres professores d’anglès del centre, nosaltres dues
(Cristina Grau i Sònia Jiménez) i la Sílvia Díaz. Un
cop allà ens va acompanyar la meva filla, la Laura
Barjuan (filla de la Cristina) que està estudiant
magisteri a Londres.
Es tornarà a repetir aquest projecte?
Esperem que sí perquè ha estat una experiència molt
interessant.
Cristina, Sònia, moltes gràcies per compartir aquesta
experiència amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.

PUNT DONA

III Llinars Blues Reunion

El passat 2 de juliol va tenir lloc la tercera edició del Llinars Blues
Reunion, un concert de blues organitzat per l’Associació Dones
de Llinars celebrat al Parc dels Corbera.
En aquesta ocasió el públic assistent va poder gaudir de la
música de dues formacions molt conegudes entre els grans
aficionats al blues: Suitcase Brothers i Sweet Marta and The
Blues Workers.
Suitcase Brothers és un duet arrelat al blues amb 15 anys
de trajectòria, format pels germans Santos i Víctor Puertas,
de Sant Just Desvern, reconegut i premiat internacionalment.
Les seves veus, l’harmònica del Víctor i la guitarra de Santos
es complementen a la perfecció. Gràcies a molts premis
aconseguits als Estats Units, el 2014 van quedar finalistes
entre els 8 millors grups de les 101 formacions de tot el món
que es van presentar al International Blues Challenge en la
categoria de sol/duet.
Sweet Marta and The Blues Workers és una formació de
principis de 2013, grans apassionats del blues, que gaudeixen de
cada un dels estils sorgits per aquest gènere, i així ho demostren
en el seu àlbum “Come love” tocant des d’un texas blues, un
Chicago blues o West Coast, i interpretant artistes com Hound
dog Taylor, Gary Primich, Slim Harpo, Koko Taylor o William
Clarke entre d’altres. La formació la composen Sweet Marta: veu
i harmònica, Johnny Bigstone: guitarra i cors, Little Jordi: baix i
Reginald Vilardell: bateria.

Fotos: Antonio Velasco

El públic assistent va poder gaudir de
la música de dues formacions molt
conegudes entre els grans aficionats al
blues: Suitcase Brothers i Sweet Marta
and The Blues Workers.

Ambdues formacions van aprofitar l’ocasió per tocar juntament
alguns temes de blues.
PRIMAVERA-ESTIU 2016 LLINARS DEL VALLÈS
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Jornades de Qi Gong
Els dies 28 i 29 de maig el Punt Dona va
celebrar dues jornades de Qi Gong, en
motiu del Dia Internacional de la Salut de
les Dones
Les jornades, que es van realitzar a Can Lletres el dia 28, i a la
Capella de Can Mas Bagà el 29, constaven en primer lloc d’una
explicació del Qi Gong de la Dona, creat per la Dra. Liu Ya Fei.
El Qi Gong Dona recull diversos exercicis d’alquímia interna
femenina taoista, altres exercicis de Qi Gong i automassatge,
conegut com An Mo. El Nu Zi Gong segueix l’anatomia, fisiologia
y psicologia (Jing, Qi, Shen) pròpies de la dona per resoldre i
acompanyar totes les etapes del cicle femení.
Tot seguit es van realitzar 22 exercicis específics per mantenir
la salut de la dona i proporcionar benestar i equilibri emocional.
Exercicis molt fàcils de realitzar i que ens connecten amb la
nostra feminitat. Pensats exclusivament per a la dona.

Sortida cultural a Sitges
Per cinquè any consecutiu el Punt Dona
va organitzar el passat 14 maig una
sortida cultural per a dones: “Un passeig
per la història de Sitges”.

plaça de l’Ajuntament -on estava situat
l’antic castell-, l’església, les muralles,
el carrer de Bosch, la platja de Sant
Sebastià…

Al matí es va realitzar una visita guiada
on es va recórrer l’eixample de Sitges, el
centre i el casc vell. En la primera part de
l’itinerari van descobrir l’origen del Sitges
modern, amb el seu nou eixample, i les
cases dels anomenats americans que
van embellir la vila a finals del segle XIX i
principis del segle XX, gràcies a la fortuna
que havien aconseguit a les Antilles.

Després es va fer una parada per dinar i
a la tarda van visitar el Museu Cau Ferrat
i el Museu Maricel on van descobrir
els artistes i col·leccionistes que van
convertir Sitges en punt de trobada
d’intel·lectuals, i que van transformar
el casc antic en el lloc més emblemàtic
d’aquesta vila freqüentat per artistes com
Santiago Rusiñol, Miquel Utrillo i Charles
Deering, entre altres.

En la segona part de l’itinerari van visitar
el Sitges més antic, el carrer Major, la

Aquesta sortida la van gaudir 27 dones.

Un tomb per Llinars
El passat 18 de juny de 2016
l’Associació Dones de Llinars va
celebrar una nova edició d’Un tomb per
Llinars una visita guiada i teatralitzada
del poble, a partir d’una passejada
nocturna pels seus carrers i les seves
places.
La visita es va iniciar a Can Mas Bagà
i tot fent el recorregut explicaven la
història de Llinars a partir de petites
representacions teatrals. Una manera
per explicar in situ i de forma lúdica la
història de la nostra vila.
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SERVEIS SOCIALS

Els maltractaments a la gent
gran, una problemàtica molt
present a la nostra societat
Davant la sensibilitat dels ajuntaments
del Baix Montseny envers la problemàtica
dels maltractaments a la gent gran, es
va crear una comissió entre el Consell
Comarcal del Vallès Oriental i la Diputació
de Barcelona per fer front a aquest
tema a través de diferents actuacions,
com l’elaboració d’una guia de detecció
de possibles casos i una campanya
de sensibilització al voltant d’aquesta
greu problemàtica que pateixen moltes
persones grans.
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 fa 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
Aquesta vegada us presentem un relat
escrit per la Sònia Pallarès Gilabert,
titulat: El que és teu és meu.

El que és teu és meu
Estic molt nerviós; no sé si faig ben fet, no sé si faig el que és correcte, però
això és el que la meva consciència em diu que he de fer. La meva mare no
m’ho perdonarà mai.
En qualsevol moment sortirà la secretària i em dirà que entri. He de fer un repàs
d’allò que li he d’explicar, no em puc deixar res…
“Sóc en Toni. El meu avi va quedar vidu ja fa vint anys i ara en té setanta-cinc.
Quan va començar a manifestar els primers signes de demència, la meva mare,
la Mercè, li va suggerir que vingués a viure amb nosaltres.
La veritat és que la nostra família no passa per un moment econòmic molt bo; ja
fa temps que el meu pare està a l’atur i la meva mare no ha treballat mai, sempre
s’ha dedicat a pujar els seus fills.
Ella, però, ha forçat el meu avi a firmar un poder notarial i ràpidament ha tret
profit de la situació. Aquests últims mesos ha realitzat retirades diàries de cinccents euros i ben aviat acabarà deixant el compte a zero.
Es compra joies, roba de marca, aparells electrònics… capricis d’aquells que es
fan amb les butxaques plenes. Ella es justifica a si mateixa dient que igualment
tots aquells diners acabarien sent seus, ja que l’avi els hi deixaria com a
herència. A més a més, l’avi ha estat una càrrega per a ella durant aquests últims
anys, així que ja es mereix aquesta recompensa.
A més a més, també hi ha la pensió mensual, que utilitza en part per pagar el
menjar i els medicaments de l’avi; però la major part la destina a pagar el lloguer
i les mensualitats del seu nou cotxe familiar.
Ella sap que està prioritzant les seves necessitats a les necessitats del seu pare,
però també sap que sempre se surt amb la seva. Té a la seva possessió el poder
notarial i allò li permet fer el que vol amb aquells diners sempre que ningú no se
n’assabenti. S’assegura que els pocs familiars que truquen per preguntar com
es troba l’avi no puguin parlar amb ell i esborra els missatges de telèfon que li
deixen. Només les visites esporàdiques al metge de capçalera permeten a l’avi
xerrar una estona amb algú extern a la família; però ella ja s’ha encarregat que
ell no expliqui més coses del compte, ja l’ha convençut que ningú creurà les
seves acusacions de maltractament. Qui es creuria un “vell boig”?
Per sort o per desgràcia, ja fa uns mesos, la demència ha empitjorat i ha començat
a perdre també moltes facultats físiques que el fan cada vegada més dependent;
cada vegada es fa més difícil cuidar-lo i quan fa alguna cosa que a la meva mare no
li agrada tot es converteix en un munt d’insults i grolleries. Ha arribat un punt que
no se’l pot deixar sol, ni tan sols durant alguns minuts, perquè aquell petit instant
és suficient per marxar de casa o per tenir algun descuit
que pot provocar un daltabaix. La meva mare és conscient
que l’ha de dur a algun lloc on pugui tenir l’assistència
necessària, però també s’ha tornat molt dependent de la
pensió del seu propi pare. “Qui depèn de qui?”
Estan tardant molt… però finalment un obrir i tancar de
porta em retorna altra vegada a la realitat.
—Ja podrà entrar, el senyor jutge l’està esperant.
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El Teatre Auditori de Llinars
finalista als premis FAD
Els premis FAD van néixer el 2009 per donar un impuls als corrents
d’avantguarda i per fomentar els valors principals de l’arquitectura i
l’interiorisme adaptant-los a la realitat actual. Uns premis que s’han convertit
en el baròmetre de l’excel·lència de l’arquitectura a la península Ibèrica.
El 8 de juny es va celebrar la 58a edició dels premis d’arquitectura
més reconeguts de la península Ibèrica i les illes: els Premis FAD
d’Arquitectura i Interiorisme. Aquests premis que atorga l’Associació
del Foment de les Arts i del Disseny, es van lliurar dintre del marc
del fadfest, festival del disseny que es va celebrar del 6 al 12 de juny.
El jurat, presidit per l’arquitecte Moisés Gallego, ha valorat del
TA:“l’extraordinària integració en el paisatge d’una dotació
cultural tradicionalment urbana i amb grans exigències
dimensionals, que respecta i dialoga visualment amb la zona
boscosa protegida. Una arquitectura rotunda i silenciosa
composta per uns volums revestits de maó vermell disposats
amb saviesa i correcció sota la llum, que resol amb mestria
el pas de l’escala monumental feta servir per implantar-se
en la naturalesa, vers la domèstica i lluminosa utilitzada en la
construcció dels espais interiors.”
De les 416 obres presentades, 188 corresponen a la categoria
d’Arquitectura, quedant finalistes 10 obres en total, entre les
quals es troba el Teatre Auditori del nostre municipi, obra de
l’arquitecte Álvaro Siza.

Ampliació de l’escola
bressol Petits Estels

Les 10 obres finalistes en l’apartat d’arquitectura han estat:

• Teatre Auditori de Llinars del Vallès (Barcelona)
• Museu Nacional Dos Coches de Lisboa (Portugal)
• Mercado Municipal de Abrantes (Portugal)
• Escola dels Encants de Barcelona
• Centre Cultural Casal Balaguer de Palma de Mallorca
(Illes Balears)
• Escuela Técnica Superior de Arquitectura
en el Antiguo Hospital Militar de Granada
• Arquipélago - Centro de artes contemporâneas de Açores
(Portugal)
• Edifici de recepció al Conjunt Monumental d’Empúries
i adequació de l’entorn de l’Escala (Girona)
• Can Jordi i n’Àfrica de Montuïri (Illes Balears)
• Casa de Oeiras (Portugal)
L’obra guanyadora d’aquesta edició ha estat: - Arquipélago Centro de artes contemporâneas de Açores (Portugal)

L’Ajuntament de Llinars ha aprovat el projecte d’ampliació
de l’Escola Bressol Petits Estels, les obres de la qual es van
iniciar recentment.
El projecte proposa realitzar una ampliació amb un mòdul
nou, separat de l’existent, i així obtenir dues aules més amb
un espai compartit d’higiene i cobertes a l’exterior. Això
permetrà que els dies de pluja els infants tinguin espai a
l’exterior.
Amb aquesta ampliació, l’Escola Bressol podrà acollir una
quarantena d’infants més.
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Santiago Giraldo

ens parla del seu llibre Més enllà de Twitter
diferències, tenien alguns trets comuns.
En el llibre he volgut aprofundir en les
seves diferències, en quin escenari es
donen aquests moviments segons les
característiques polítiques de cada país i
veure com havien obtingut uns objectius
segons l’execució de les accions. L’any
2013 vaig fer la proposta a l’editorial, els
va agradar i vaig començar a treballar en
el text.

L’Agenda de Serveis ha tingut el plaer
de parlar amb el Santiago Giraldo,
autor del llibre Més enllà de Twitter,
una reflexió sobre l’èxit o fracàs de
diferents protestes socials a nivell
internacional, i el paper de les xarxes
socials en aquests tipus de moviments.
El Santiago és llicenciat en Ciències
Polítiques, doctorat en Comunicació i
Periodisme i professor de comunicació
a la Universitat Autònoma de
Barcelona i a la Universitat de
Vic. Des del 2011 viu a Llinars del
Vallès. Després d’haver viscut en
una ciutat tan caòtica com Bogotà
i posteriorment a Barcelona, ens
comenta que viure a Llinars és com
estar en un petit paradís, per la seva
tranquil·litat i pel seu entorn.
Santiago, com va sorgir la idea d’escriure
“Més enllà de Twitter”?
Sorgeix a partir dels viatges que he
realitzat amb la meva parella des del
2011, coincidint amb alguns llocs on hi ha
hagut revoltes socials tant en els darrers
anys com des de fa dècades. Vam estar
a Egipte, Chiapas (Mèxic), i altres llocs on
hi ha hagut protestes. Sent coneixedor
del moviment zapatista de Chiapas, la
revolució àrab d’Egipte i el cas del 15M
a Barcelona, ja tenia tres referents de
moviments socials que, tot i les seves

Com han influenciat les xarxes socials en
aquests moviments?
Les xarxes socials sempre han estat un
element transversal a la protesta social,
però crec que s’ha sobredimensionat
moltes vegades, sobretot en el cas dels
països àrabs i de les revolucions més
properes, com és el cas del 15M, l’Occupy
London i l’Occupy Wall Street. Es fa un
ús de les xarxes socials diferent al que
s’hauria de fer. Les xarxes són un suport
per difondre el missatge però en aquells
casos es van convertir en l’objectiu
principal del moviment i es va oblidar una
mica per què s’estava lluitant. No lluitem
per un trending topic sinó per canviar
les coses. El mitjà no és el moviment, un
moviment no es pot limitar a que tinguem
èxit en el trending topic d’uns minuts o
segons.
El moviment zapatista de Chiapas va
surgir als anys 90, també va influenciar
Internet aleshores?
El moviment zapatista marca l’ús
d’Internet com un espai estratègic de
comunicació. L’any 94 surten a la llum
pública després de 10 anys preparant
la seva acció política, al contrari del que
avui podem imaginar, actualment ningú
espera 10 anys per preparar una acció, tot
ho volem més ràpid. Ells en canvi pensen
en un moviment, debaten un model
d’autonomia, parlen amb les comunitats
indígenes de la zona, i després de molts
anys, arriben a un consens per fer una
acció armada. En aquells moments
tenen un impacte mediàtic que ni ells
mateixos s’esperaven. A partir d’aquí se
n’adonen de dues coses: primer que els
hi costarà molt seguir amb les armes
perquè la mateixa ciutadania els demana
que segueixin pel camí de la pau; i segon,

que veuen els mitjans de comunicació
com una protecció, fan servir Internet
com una forma de generar solidaritat
social i això els recobreix com un escut
evitant accions armades del govern
cap a ells ja que el propi govern perdria
legitimitat. Internet els permet crear una
pantalla sobre el que són i el que volen.
Darrera de la figura del subcomandante
Marcos, que genera gran expectació
mediàtica i actua com a mirall, es porten
a terme grans millores per a la vida
dels indígenes: construeixen carreteres,
escoles, clíniques, amb millors resultats
que quan feien constantment demandes
a l’Estat. Van obtenir en definitiva unes
condicions de vida molt més dignes
canviant la forma de mobilització.
La PAH també ha estat un moviment
d’èxit?
També ho ha estat. A diferència dels
àrabs que van demandar coses a les
institucions —una acció totalment legítima
perquè és l’Estat qui té la responsabilitat
de donar resposta a les demandes
socials— el que fan el moviment zapatista
a Chiapas i la PAH a Catalunya és
autoorganitzar-se perquè saben que
encara que l’Estat tingui la responsabilitat
no els ajudarà. Movent-se en espais
legals i aprofitant tant la solidaritat que
generen les seves accions com un ús
estratègic de les xarxes socials i del
efecte multiplicador inherent als mitjans
de comunicació, aconsegueixen els seus
objectius.
I al contrari, el 15M s’ha diluït...
Sí, perquè tot i que va donar una
empenta a col·lectius que ja s’havien
format anteriorment, com les PAH,
o fer que Podemos a partir d’aquell
moment fos més mediàtic, en realitat
no va resoldre la vida de ningú, es va
diluir com a moviment. Per altra banda
l’encerclament al Parlament va trencar
tota mena de solidaritat cap al moviment.
Les imatges per televisió i tots els diaris
van promocionar la por que va afectar la
solidaritat social. El possible trencament
de la Institució Parlamentària i de la
seva quotidianitat genera, dins d’un país
democràtic estable, una por molt gran.
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Per tant no es pot fer una revolució a
través de Twitter?
No. Les protestes es poden canalitzar a
través de Twitter perquè es reprodueixen
dins d’un sistema de control: la xarxa
social. Però no es desenvolupen a la
xarxa, tampoc Twitter ho permetria,
seria com fer-se l’harakiri. A Twitter no
es pot establir quelcom fonamental en
democràcia com un debat, una cara a
cara, una trobada. Això és impossible en
140 caràcters.
També parles al teu llibre de l’efecte
placebo que provoquen les xarxes socials.
Sí. Escric quelcom a Twitter, opino
a Facebook, faig la meva contribució
però després me’n vaig a dormir
tranquil·lament. Pensar que només amb
una piulada puc fer una lluita i això em
produeix felicitat, resumeix el que algun
filòsof descriu com “activisme de sofà”.
S’ha de sortir al carrer, parlar amb el veí,
mirar-nos cara a cara, proposar i portar a
terme accions...
Fas servir habitualment les xarxes?
Bàsicament per comunicar-me amb la
meva família que està a Colòmbia, i per
comunicar-me amb els meus alumnes.
Són eines fonamentals per la seva
immediatesa. Però no les faig servir
per expressar opinions polítiques o de
qualsevol altre tipus, tampoc m’interessa
expressar una opinió perquè després la
gent repiuli el meu missatge, d’això no
en queda absolutament res, a no ser que
estigui interessat en millorar la meva
capacitat mediàtica. Les xarxes són
únicament una eina de comunicació, no
han de ser mai l’objectiu final.
Escriuràs properament un altre llibre?
Estic escrivint un parell d’articles
científics per a la Universitat, i ara pot
ser que m’emboliqui amb un doctorat
en ciència política per desenvolupar
l’engranatge teòric que hi ha darrera dels
moviments socials, el seu recorregut
cognitiu i la seva evolució dins d’un
marc normatiu. També estic treballant
en un text sobre la relació entre
tecnologia i periodisme que em portarà
fins al sorgiment de la nova tendència
informativa: el periodisme de dades.
Santiago, moltes gràcies per parlar
amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
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El nou
Teatre Auditori
escenari dels
Premis
Vallesà de l’Any
El TA de Llinars va ser l’escenari de la
gala de lliurament del premi Vallesà de
l’Any 2015 que atorguen els lectors del
diari El 9 Nou.
Mercè Llauradó, fundadora i presidenta
d’Apindep Ronçana, entitat que dóna
suport a persones discapacitades, va ser
la guanyadora d’enguany. La gala, que
aquest any celebra la seva desena edició,
es va celebrar en el nou Teatre Auditori de
Llinars el passat 11 de maig. L’alcalde de
Llinars, Martí Pujol, va donar la benvinguda
a tots els assistents a la mateixa.
Beth Codina, presidenta de Prosa, editora
del diari El 9 Nou, va ser l’encarregada de
lliurar el premi a Mercè Llauradó, que el
va rebre acompanyada del seu fill Sergi.
En la gala també van rebre el
reconeixement la resta de finalistes
d’aquesta desena edició del Premi: el
naturista Martí Boada, l’artista Pep Bou,
la científica Mercè de los Pinos i els
titellaires de Marduix Titelles, Jordi Pujol i
Joana Clusellas.

Miquel Puchol
i Albert Pajarols
guanyen el
concurs de
paletes de la
Fira Comarcal
Primavera de
Campllong 2016
Els llinassencs Miquel Puchol i
Albert Pajarols van guanyar el passat
mes d’abril el concurs de paletes
de la Fira Comarcal Primavera de
Campllong, concurs que se celebra
en el marc de la Fira de Campllong,
un espai de productes artesanals,
maquinària agrícola i industrial antiga
i actual, mercat d’ocasió i de diverses
exhibicions i concursos.
El concurs de paletes, en el qual hi
participaven 20 parelles, consisteix
en realitzar un element arquitectònic,
en aquest cas va ser una volta; on
es valora la rapidesa, la pulcritud i la
bona execució de la construcció. Va
ser una competició molt disputada
en la que finalment Puchol i Pajarols,
que anteriorment ja havien participat
en alguns concursos de paletes, van
aconseguir ser els guanyadors.

ET VE DE GUST?

Us oferim dues receptes
delicioses que ens ha fet arribar
la Rosa López, una llinassenca
gran aficionada a la cuina.
FULLES DE BLEDA
FARCIDES D’ARRÒS I CEBA

ESPAGUETIS NEGRES
AMB GAMBES I SÍPIA

Ingredients

Ingredients

• 8 fulles de bleda
• 225 grams d’arròs
• 2 cebes
• 2 iogurts naturals
• 50 g de panses
• 1 llimona
• 50 g de pinyons
• oli d’oliva verge extra
• sal
• cibulet
• pebre
• menta fresca
• anet

• 250 grams d’espaguetis negres
• una dotzena de gambes
• 2 sípies fresques
• all
• julivert
• sal
• oli

Elaboració
1. Retira les penques (reserva-per fer un puré) i escalda
les fulles de les bledes durant 30-40 segons. Escorre i
reserva-les.
2. Per a la salsa de iogurt , posa els iogurts en un bol i
bat-los bé. Pica 6 fulles de menta i unes branquetes
d’anet finament i afegeix-los. Rega amb un raig d’oli,
sal i pebre, barreja bé i reserva.
3. Posa abundant aigua a escalfar en una cassola amb
sal, afegeix l’arròs i cou-lo durant 15-20 minuts.
Escorre’l i passa-ho a un bol.
4. Pica les cebes finament i sofregeix fins que quedin
ben transparents. Condimenta. Afegeix-les al bol de
l’arròs. Incorpora les panses, els pinyons i el cibulet
picat. Barreja bé.
5. Retira la part blanca i dura de les bledes i farceix amb
la farsa d’arròs i ceba. Enrotlla-les bé. Col·loca-les en
una paella de manera que quedin ben juntes. Barreja
100 ml d’oli amb el suc d’una llimona i 150 ml d’aigua.
Aboca la barreja sobre els rotlles de bleda, col·loca un
plat a sobre i sobre el plat una tapa. Deixa que bulli
durant 10 minuts.
6. Serveix les bledes farcides d’arròs i ceba i
acompanya-les amb la salsa de iogurt. Decora amb
julivert si es desitja.

Elaboració
1. En una olla gran, hi posem
aigua i a escalfar fins que
bulli, afegim sal i incorporem
els espaguetis. Reservem.
2. Sofregim les gambes i la sípia
a trossos. Pelem després les
gambes.
3. Fem la picada d’all i julivert i
un cop fet ho barregem amb
les gambes i la sípia.
4. Barregem tots els ingredients
i ja es pot servir.
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ON VIATJA LA GENT DE LLINARS?

La Selva Negra
d’Alemanya
(Schwarzwald)

Situada al cor d’Europa,
al costat de la vall del
Rin, aquesta frondosa
zona alemanya de
grans boscos de pins
i avets, valls verdes,
llacs, cascades i pobles
preciosos (alguns
d’ells de gran tradició
rellotgera) és un
dels llocs més bonics
d’Europa.
En termes molt generals,
podríem dir que la Selva
Negra és un massís
muntanyenc amb una gran
densitat forestal, amb forma
de rectangle allargat, que
limita al nord amb les ciutats
de Karlsruhe i Stuttgart, i al
sud amb el llac Constança
(Bodensee) i Basilea
(Suïssa) frontera amb
Alemanya. La Selva Negra
pertany a l’estat federat
de Baden-Württemberg i
actualment es coneix com
un lloc turístic natural.
El Juli Macías i la Glòria Pla
van visitar la Selva Negra
l’estiu passat, i ens han
explicat la seva experiència
en aquesta entrevista.
Per què vau decidir anar a
la Selva Negra?
Cada any pensem un
itinerari a fer amb
l’autocaravana i aquest
era un dels llocs que més
ens agradava. La Selva
Negra és un dels destins
més atractius d’Alemanya,
sobretot per a la gent que
vol estar en contacte amb la
natura. Els seus boscos són

frondosos d’un verd intens,
amb arbres altíssims. Les
seves valls, els seus poblets,
els llacs enormes, els prats
inacabables… Realment un
destí preciós per viatjar-hi.
Quina ruta o recorregut
vau fer?
A nivell turístic les dues
ciutats més importants
són Freiburg (al sud) i
Baden Baden (al nord).
Nosaltres vam fer de sud
a nord, entrant a la Selva
Negra per Colmar (frontera
francesa). D’aquí vam anar
a Freiburg i vam visitar dos
llacs preciosos: Titisee i
Schluchsee, els llacs més
famosos de la Selva Negra,
a uns 15 quilòmetres un de
l’altre.
Aprofitant el viatge, ens
vam desviar de la ruta per
visitar el llac Constança,
les catarates del Rin,
frontera natural amb
Suïssa, i el poble de Fussen
on es poden visitar dos
castells meravellosos:
Hohensehwaugen i
Neuschwanstein, ubicats
un a davant de l’altre,
que van pertànyer al rei
Lluis II de Baviera. De fet
mentre ell vivia al Castell
de Hohensehwaugen va
fer construir l’altre d’estil
medieval, però no va arribar
a poder viure en ell perquè
va morir abans. El castell de
Neuschwanstein va servir
d’inspiració per fer el castell
de Disney.
Després d’aquestes visites
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vam tornar a la Selva Negra
i vam visitar Gutach, un
poble típic molt maco on a
prop hi ha un museu a l’aire
lliure anomenat Vogtstoauer,
de cases típiques de tot
Alemanya, algunes de fusta
que es desmunten
i es tornen a muntar allà, i
d’altres reproduccions reals,
a més hi ha exposicions
sobre les tradicions de la
zona, tallers, activitats, etc.
També vam estar a
Gengenbach, un poble molt
petit, preciós, sobretot per la
seva arquitectura tradicional:
cases amb els entramats
de fusta, tan típiques de la
zona. A Triberg, una localitat
famosa per les seves
cascades i pels rellotges de
cucut, els fabriquen allà. I a
2 quilòmetres de Triberg es
troba Schonach, un poble
on es pot visitar una casa
rellotge amb tota la seva
maquinària. És com ficar-se
dintre d’un rellotge de cucut.
Vam continuar fins Baden
Baden, una ciutat famosa
pels seus balnearis i pel
seu Casino. I finalment vam
arribar a Strasburg (França)
però la tornada enlloc de
fer-la per França la vam fer
per Alemanya, per poder
acabar de visitar la zona
i gaudir del paisatge de la
Selva Negra, fins a Colmar
(França) i d’aquí a Llinars.
Què és el que més us va
agradar?
En general tota la Selva
Negra, tots els pobles pels
que vam passar tenien el

seu encant: Triberg, Gutach,
etc. Però si hem de dir algun
lloc, el llac d’Schluchsee és
preciós! Envoltat per boscos
frondosos, amb arbres
enormes, altíssims, tots molt
verds perquè plou molt, i el
contrast entre aquella verdor
els dies de sol és preciosa.
També ens van agradar
molt els castells de Lluis II
de Baviera, impressionants!
Sobretot el castell de
Neuschwantein que és el
que va fer construir, és un
castell de contes de fades.
Quina és la millor època
per viatjar a la Selva
Negra?
Quan fa més bon temps, el
juny i el juliol són els mesos
ideals per anar-hi. Tot i així
és millor portar sempre una
jaqueta o un jersei fi per si
fa fresqueta a la nit.
Normalment viatgeu
en autocaravana, com
prepareu el viatge?
Fa deu anys que viatgem
en autocaravana i ens
encanta però ens preparem
molt bé abans de sortir:
visitem blogs per Internet,
busquem informació sobre
les carreteres, els itineraris,
les àrees, etc. Després
preparem l’autocaravana ja
que és com portar la casa
a sobre, mirem que tot
estigui bé, que tot funcioni, i
comprem el menjar, tot i que
també fem algun àpat fora
perquè ens agrada tastar la
gastronomia de la zona.

ON VIATJA LA GENT DE LLINARS?
En algun moment vau
tenir sensació de perill?
No, en cap moment. Quan
es viatja en autocaravana
el que s’ha de procurar és
aparcar en àrees habilitades
o en llocs habitats, no
en zones d’autopistes o
carreteres. A Alemanya
es pot aparcar a tot arreu,
és preferible aparcar en
la placeta d’un poblet que
en una autopista. Cada
país té la seva normativa:
als Països Bàltics i a
Croàcia s’ha d’aparcar en
càmpings, no es pot aparcar
als carrers, i en canvi
França té infinitat d’àrees
molt preparades per a les
autocaravanes.
Podeu explicar alguna
anècdota?
En una cafeteria vam tenir
un problema amb una
cambrera, no sabem si per
un entrebanc amb l’idioma
o perquè ella era tossuda
de mena, el cas és que
vam demanar uns cafès
mostrant-li una imatge
del cafè que hi havia a la
carta i en canvi ella ens
va portar uns gelats. Li

vam dir que això no era el
que havíem demanat i li
vam tornar a senyalar la
imatge de la carta però ella
va donar mitja volta i va
marxar. Nosaltres vam fer
el mateix, vam marxar d’allà
sense tocar els gelats. És
veritat que ens hem trobat
a gent una mica tancada a
l’hora d’ajudar-te o guiar-te
però no es pot generalitzar
perquè també ens hem
trobat a gent maquíssima,
encantadora, disposada a
ajudar en tot moment.
Quin serà el vostre proper
viatge?
Noruega, Suècia i Polònia,
durant sis setmanes, i per
suposat amb l’autocaravana.

Si voleu explicar-nos la
vostra experiència en
algun viatge, poseuvos 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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ESCRITS DELS GRUPS MUNICIPALS DE L’A JUNTAMENT
Grup Municipal d’ERC

Grup Municipal de GIPLL

Grup Municipal del PSC

Llinars val la pena !

Benvolguts veïns,

Balanç del primer any de legislatura

Ens aquests moments de la vida política
es viu en un constant estat d’excitació i es
fàcil que pensem que la política és això ....
i no és veritat.

Arriba l’estiu, temps de descans i de
vacances.

Un any des de les darreres eleccions
municipals, convé fer balanç.

Després de les darreres eleccions
generals, entenem que estigueu cansats
de política i dels polítics, així que serem
breus.

ERC va revalidar la majoria absoluta, la
qual cosa ha conduit inevitablement a
un mandat continuista, tant en l’equip de
govern com en les polítiques.

Des de la darrera agenda de serveis, no
han passat grans coses destacables al
nostre Ajuntament, una d’elles als nostres
ulls, el mal repartiment dels pressupostos,
mentre molta gent del poble es queixa
de la falta de neteja i manteniment dels
carrers d’alguns sectors del poble,
l’equip de govern, torna a destinar casi
3.000.000 € a un edifici “Cal Marquès”
on teòricament s’ubicarà l’escola de
música.

Des del PSC no deixarem de denunciar
allò que considerem injust o equivocat.
Però tampoc volem instal·lar-nos, com
d’altres, en el no pel no, en la crítica
destructiva sense aportar alternatives.

La política és allò que fem només per
millorar la societat, per canviar les coses,
per fer que la gent dels nostres pobles
visquin millor.
A Llinars, la gent d’ERC, fa temps que
treballem per que això sigui així.
Quant passegem pels nostres parcs i
passeigs, i veiem la canalla jugant, i els
seus avis, fent-la petar, pensem que si,
val la pena!
Quan anem a l’Esportiu i veiem la
mainada nedant i les seves àvies al
gimnàs pensem que si, paga la pena!
Si anem al Teatre Auditori a veure una
obra de “renom” o bé al nostre fill tocar
el concert de l’escola de música i veiem
els pares i avis emocionats aplaudint,
pensem que si, val la pena!
Ara fa un any que ens vàreu fer
confiança. Estem treballant per tirar
endavant el qaue varem proposar en el
nostre programa, i en tot allò que doni
progrés i feina pel nostre poble.

L’altre gran sorpresa ha estat l’acció
realitzada per la Guardia Civil, sol·licitant
a l’Ajuntament diferents expedients, però
com no ens han comunicat res, haurem
d’esperar a la propera agenda de serveis
per poder-vos facilitar més informació.
Fins llavors res més que desitjar-vos
unes bones vacances i ens veiem per la
Festa Major.

Jordi Balboa Lago / GIPLL

Val la pena treballar pel teu poble, malgrat
els disgustos, malgrat els molts errors
que puguem cometre, si al final veiem
els nostres veïns i veïnes més feliços,
orgullosos de ser de Llinars.
Perquè Llinars val la pena!

No ens posicionarem contra l’equip de
govern en un tema simplement perquè
creiem que en podem obtenir un rèdit
polític. La política és molt més seriosa i
molt més important. Som representants
del poble i el nostre principal deure és
representar els nostres votants, la nostra
ideologia, els nostres valors i vetllar per
fer que el nostre programa pugui ser dut
a la pràctica.
Per això seguirem apostant pel diàleg i
per arribar a acords en tot allò que sigui
possible i criticant de forma honesta el
que considerem que no es fa bé.
Durant aquest any, com dèiem, hi ha una
actitud continuista per part de l’equip de
govern. Amb els seus encerts, i amb els
seus errors.
El principal error sigui, probablement, el
propi continuisme. La manca de noves
iniciatives que ens permetin preguntarnos quin Llinars volem pels propers 15
anys i cal que establim les bases d’aquest
Llinars del futur a partir de la feina de
cada dia.
I ho hem de fer tots junts. En les darreres
eleccions tots els partits portàvem al
programa electoral la necessitat de fer la
política a Llinars més participativa. Tots
vam reflectir la necessitat de consultar
al conjunt de la ciutadania el futur de
l’antic CAP. A dia d’avui ni des de l’equip
de govern ni des de cap dels grups
municipals s’ha fet cap aportació en
aquesta direcció.
Per això, des del PSC presentarem en
els propers mesos, una iniciativa per
incentivar la participació de tots els
llinassencs i llinassenques en la vida
pública del municipi, començant per
la definició dels usos que ha de tenir
l’antic CAP.
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Grup Municipal del MALL-CUP-PA

Grup Municipal de CIU

Hem guanyat el contenciós-administratiu
contra el kàrting situat en el connector
biològic d’Alfou. La sentència ja és
definitiva. Celebrem que el sentit comú
hagi imperat contra una activitat que
implicava grans impactes ambientals,
paisatgístics i de mobilitat i greus
molèsties acústiques per als veïns de tres
pobles. I que, malgrat es va dir el contrari,
oferia molt pocs llocs de treball.

Convergència Democràtica de Catalunya
CDC busca la seva re fundació els dies 8,
9 i10 Juliol, amb la vocació de poder ser
mes útils a la Societat Catalana i sobretot
a aquella part de la societat que vol deixar
enrere els actuals lligams amb Espanya
i constituir la Nova República Catalana,
independent d´Espanya.

Des del MALL, la Plataforma Stop Kàrting
i La Coordinadora de Llinars hem treballat
en la defensa del connector i el dret a la
qualitat de vida de les persones.
Insensibilitat ambiental amb l’aparcament
de la piscina. ERC no creu en el
connector biològic de la riera d’Alfou i
hi ha instal·lat un aparcament. I s’ha fet
abocant-hi terres que també contenien
residus de la construcció i d’origen
asfàltic. La insensibilitat ambiental d’un
govern es veu principalment en la gestió
urbanística. Davant la sisena extinció de
la biodiversitat i el canvi climàtic més que
evidents, els representants polítics i la
ciutadania en som corresponsables en
permetre-ho.
Existència d’infrahabitatge a Llinars. El
setembre de 2014 el MALL va denunciarho al ple municipal. Davant les denúncies
dels afectats aparegudes als mitjans el
mes de març de 2016 i la presentació
de la moció del MALL-CUP per crear
una comissió sobre la crisi habitacional,
l’equip de govern no ha tingut més
remei que abordar aquest tema. Aquest
problema no existiria si ERC haguera
optat per crear habitatge de lloguer social.
ERC rebutja la moció presentada pel
MALL-CUP per a recuperar la gestió
pública d’ATLL. Creiem que els serveis
urbanístics (aigua, electricitat, residus,
clavegueram...) han de ser de propietat i
gestió públiques per a garantir la qualitat i
l’equitat econòmica.
Transparència informativa. Gràcies a la
denúncia del MALL al Síndic de Greuges,
l’oposició som presents en aquesta
agenda. Tot i així és molt decebedor que
els escrits dels grups municipals ocupin
el mateix espai que una plana de receptes
de cuina.

En un país en que el PP ha tornat a
guanyar, a mes amb increment de vots,
esta clar, que hi tenim poc o res a fer,
mes quant l’immobilisme polític cap
a Catalunya, es el mateix de sempre,
malgrat les gravíssimes escoltes del
Ministre Fernandez Diaz i aquest primers
dies de Juliol, el desplegament judicial
i de la Guardia Civil, buscant incriminar
conductes i sobretot persones (President
de la Generalitat) inclòs, en tràmits i
adjudicacions, suposadament il·legals
de l´empresa Efial. El reconeixement
primer i posterior desmentiment, del
comissari Villarejo, que des de l´any
2012, existeix el (dossier Catalunya), que
te com a principal objectiu, EROSIONAR
tot el procés cap a la independència de
Catalunya, tot plegat , un espectacle, molt
trist, que nomes ens fa pensar que l’únic
camí possible, es el de la Independència,
tothom que esta ficat en política, no ens
dona garantia de serietat i honradesa,
massa sovint hem vist casos de persones
que aprofitant el seu càrrec, han volgut
treure rendiments econòmics, en benefici
propi, es cert, que la majoria de les
vegades apareix la calumnia o noticia
falsa i després tot queda en no res, quedi
clar que aquesta classe de polítics ni els
aprovem, ni els volem.
En les darreres eleccions del 17 de Juny,
a nivell local es va imposar ERC i CDC va
quedar en tercera posició, just darrera
de Podemos, es una bona noticia que les
forces Independentistes, segueixin tenint
un recolzament majoritari a la nostre
població, això es dona força per seguir
lluitant, juntament amb la societat civil,
per assolir el principal objectiu que volem
de forma conjunta aconseguir i CDC
vol seguir tenint un important paper en
aquest camí.

Fidela Frutos, regidora del MALL-CUP-PA

Reproducció literal dels escrits que ens han fet arribar des dels grups municipals de l’Ajuntament de Llinars del Vallès.
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OFICINES MUNICIPALS
AJUNTAMENT
Oficines Registre Civil
Tel. 93 841 27 50
Fax Ajuntament
Fax 93 841 28 14

CAN MAS BAGÀ
Serveis Socials
Punt Dona

EMERGÈNCIES

SANITAT

TRANSPORTS

Emergències
Tel. 112

Consultori municipal (CAP)
Tel. 93 841 05 73

RENFE
Tel. 902 240 202

Policia Nacional
Tel. 091

Hospital de Sant Celoni
Tel. 93 867 06 17

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

ESPORTS

Hospital de Granollers
Tel. 93 842 50 00
Hospital de Granollers
URGÈNCIES
Tel. 93 842 50 31
Creu Roja Granollers
Tel. 93 861 12 40

Taxi Cristobal Giner
Tel. 636 976 976

Creu Roja Sant Celoni
Tel. 93 867 26 04

Taxi Manuel Lira Expósito
Tel. 608 495 673

Servei d’ambulàncies
Tel. 902 23 20 22

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

Piscina municipal
Tel. 93 841 16 72

Serveis d’ocupació local

Camp de futbol
Tel. 93 841 29 31

Servei de suport a les
empreses, emprenedors
i comerços

Pavelló d’esports
Tel. 93 841 24 99

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

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

Urgències mèdiques
Tel. 061

Tel. 639 136 161

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

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

CAN LLETRES

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

Ensenyament
Tel. 93 841 37 02

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

CA L’ALEMANY

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

Serveis territorials
Policia Local
Tel. 93 841 20 62

Escola de Música
Tel. 93 841 37 76

Casal de la Gent Gran
Tel. 93 841 36 40

Escola Bressol Petits Estels
Tel. 93 841 19 74

Oficina de correus
Tel. 93 841 12 77

Mòbil Policia Local
Tel. 696 97 93 98

Taxi Santiago Rodríguez
Baches

Fax Ca l’Alemany
Fax 93 841 15 16

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

Parròquia de Santa Maria
de Llinars
Tel. 93 841 08 71
Parròquia de Collsabadell
Tel. 93 841 09 69

SERVEIS MUNICIPALS

Deixalleria
Tel. 93 744 50 96

Jutjat de Pau
Tel. 93 841 37 01

Consell Comarcal Vallès
Oriental
Tel. 93 860 07 00

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

Teatre Auditori
Tel. 93 841 16 95

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