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IV Duatló
LlinarsGinebró
173 corredors i
corredores han
participat en l’edició
d’enguany

L’aventura de
l’hort a les escoles

I aplec de La Torrassa
La millor vista del Vallès
El diumenge 22 d’abril, dintre dels actes que van tenir
lloc en motiu de la Diada de Sant Jordi, es va celebrar
el I Aplec de La Torrassa, organitzat per l’Associació de
Defensa Forestal (ADF), amb la col·laboració de Veïns de
Sant Esteve del Coll.
Durant tot el dia es van celebrar activitats variades, entre elles
un dinar de germanor, havaneres i la missa commemorativa.
Donada l’amenaça de pluja, aquest primer aplec ens va oferir
unes imatges fins ara inèdites a dintre de la torre, com la
celebració de la missa, l’elaboració del rom cremat o el dinar
d’algunes de les persones que hi van assistir.

EDITORIAL
Us oferim una nova entrega de
l’Agenda de Serveis, una publicació que pretén informar de tota
l’actualitat relacionada amb el
nostre municipi, fent un repàs de
les notícies i els temes d’interès
des de la passada Setmana Santa,
i anunciant els actes i activitats
que tindran lloc durant l’estiu.
Desitgem que us agradi aquesta
nova edició de l’Agenda de Serveis.
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Al setembre
Mostra Gastronòmica
i Festa Major
El primer diumenge, dia 2 de setembre tindrà
lloc la VII Mostra Gastronòmica que enguany
porta per títol “La cuina dels Monestirs”. La
mostra presenta una novetat, la primera Fira
Tast de Llinars que es celebrarà el dissabte, dia 1
de setembre, d’11 del matí a 8 del vespre.
I del 7 a l’11 de setembre, la FESTA MAJOR! Ja s’està
treballant en la festa d’aquest any per poder oferir a tothom una programació adaptada a tots els
públics.

Diada d’entitats 2012
La diada d’entitats d’enguany va celebrar la seva IV edició el diumenge
20 de maig. En un principi, totes les
carpes s’havien d’ubicar a la plaça dels
Països Catalans però la forta pluja
caiguda a la matinada i la predicció
de pluges durant tota la jornada van
fer que es traslladés a la pista annexa.
Tot i així, la gent del poble no va perdre
l’oportunitat d’acostar-s’hi a veure els estands de les 33 entitats que hi van participar, ja que aquesta és sens dubte una
bona ocasió per a que les entitats puguin
mostrar a la gent les activitats que fan i
es puguin donar a conèixer una mica més.

Les activitats es van celebrar al llarg
de la jornada des de les deu del matí
fins a les set de la tarda. La diada va
començar amb una canonada dels
Trabucaires i xocolatada per a tothom. I durant el dia es van celebrar
partits de bàsquet (Club de bàsquet),
tallers de dansa (Esbart Dansaire) i de
ioga (Vida Alter-nativa), classes de
dansa (Escola dansa Vocacions), ball
de capgrossos (grup de la Patufa),
concert de músiques del món i percussió africana (Casadimansa), arrossada i quinto (Mans Unides i DDLK),
ballada de sardanes amb la Cobla Iluro (Sardanistes), tennis taula (Centre

excursionista), lectura dels contes dels
germans Grimm (Till-Tall), un circuit
d’escalèxtric (Club Slot SCX), inflables i tallers diversos: de manualitats i
pintura (ADF), de dibuixos (Llinars per
la Independència), de clauers (Centre
excursionista) i de trenes (Associació
Senegambians).
I com a novetat: “El joc de les Entitats”
per posar a prova el coneixement dels
llinassencs i llinassenques sobre les
entitats i associacions del poble, i per
a que les entitats es coneguin entre
elles, un dels objectius, per altra banda, d’aquesta diada.

vament), Àngela Martín (veterinària i guia de gossos de recerca
i salvament), Xavier Segura (auxiliar de la Unitat Canina de Recerca i Salvament).
Hi ha també 3 persones en període de formació: Miguel Amo (estudiant de Direcció de Seguritat), Sara Giménez i Eva Méndez (psicòloga).
Estan especialitzats en recerques de grans àrees, és a dir, zones
rurals o boscos. És precisament en zones espesses de vegetació on la
recerca de víctimes amb gossos ensinistrats és més efectiva perquè
el gos fa servir l’olfacte per buscar i no pas la vista.
Col·laboren amb l’Acath l’Ajuntament de Llinars del Vallès, l’Hospital Veterinari de Cardedeu/Centre Veterinari Llinars i els laboratoris
Bayer HealthCare.
Ramón, com va sorgir la vostra entitat?

L’Agenda de Serveis ha parlat amb el Ramón Pampin, coordinador
d’Acath, Associació Canina de Treball Humanitari, una de les entitats
del poble que hi van participar, tot i que, donada la pluja, no van
poder oferir-nos una exhibició amb els seus gossos de rescat.
ACATH és una unitat canina de recerca i rescat formada íntegrament per voluntaris compromesos amb la seguretat ciutadana.
Actualment la integren 5 persones: Ramón Pampin (màster d’Instrucció d’Unitats Canines de Treball de la Universitat Autònoma
de Barcelona, guia de gossos de rescat i salvament i coordinador
d’ACATH), Ana Escribano (guia de gossos de recerca i salvament), Marta Cano (veterinària i guia de gossos de recerca i sal-

Nosaltres estàvem fent aquesta activitat en una agrupació de Vic que
era un grup força gran. Vam preferir fer una agrupació més reduïda, que
fos més àgil a l’hora de treballar. Tot això ve donat perquè la pràctica i
la capacitació amb gossos és una feina molt elaborada que en un grup
petit et comporta una dedicació més exclusiva.

Quin temps de preparació necessita un gos per estar ensinistrat?
Entre un i dos anys. També depèn molt del gos i de la capacitat del guia,
si és la primera vegada que ho fa o si ja té més experiència. Els gossos
entrenen cada setmana, el número de vegades depèn de l’estadi en què
es trobi el gos en aquells moments. Durant les pràctiques però poden
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sorgir problemes que s’han de solucionar amb altres exercicis diferents
i per això és difícil establir un calendari concret de preparació. El gos ha
d’adaptar-se a estar amb persones, a perdre la por, etc, i per això hem
de treure el gos constantment a veure món.
Quines aptituds ha de tenir el gos?
Hi ha unes aptituds bàsiques: que sigui un gos curiós, actiu, amb empenta. Unes condicions físiques determinades per treballar en el camp:
ni massa voluminós, ni massa petit. Les condicions psíquiques s’han de
treballar per fer avançar el gos en la seva capacitació.
Quina és la raça més habitual d’aquests gossos?
Depèn molt del guia i de la filosofia del grup. Els tradicionals són el pastor alemany, el pastor belga i el pastor holandès, però nosaltres, tot i que
tenim un pastor alemany, intentem tenir gossos que no donin por a la
gent, que no siguin agressius a la vista, com el dàlmata o el golden retriever, perquè no a tothom li agraden els gossos i si algú es troba amb una
cama trencada o desorientat és important que el gos no l’espanti. Els
gossos integrants d’ACATH són la Pruna (dàlmata), la Nika (dàlmata), la
Nina (labrador), la Moncha (pastor alemany) i el Kiam (golden retriever).
Quin procés s’ha de seguir en el moment que us donen un avís?
Nosaltres som un efectiu més en la recerca. La nostra feina no és només anar a trobar sinó també descartar zones, descartar probabilitats.
Quan es perd algú s’ha de buscar per tot arreu, i en aquesta recerca hi
treballen les unitats canines, la gent de peu, els bombers, protecció civil,
helicòpters, submarinistes (en casos de recerca per rius o mar), etc. Normalment el cap de l’operatiu és un bomber, i és el que coordina. I nosaltres aportem, dintre d’aquest operatiu, una eina més per a la recerca.

Quines tècniques fa servir el gos per cercar la víctima?
En recerca selectiva, és a dir, buscar a una persona determinada, el gos
cerca la víctima a partir de la seva olor corporal, que està impregnada
en algun dels seus objectes personals. Això no només serveix per trobar
la víctima sinó que en cas de no trobar-la pot facilitar informació molt
vàlida sobre la pista que es segueix.
El sistema mitjançant el qual els nostres gossos indiquen la posició
de la víctima a la seva guia és coneguda a nivell internacional com
“Refind” (va i ve). En aquest sistema d’indicació, quan el gos troba la
víctima, seguidament va a buscar al seu guia per indicar-li la posició.
Això evita possibles situacions traumàtiques en una víctima, com pot
donar-se el fet que el gos la marqui amb lladrucs insistents que la poden intimidar i empitjorar l’estat de xoc en què es trobi.
El sistema de “va i ve” també permet que el gos treballi sense estar lligat, fet que imprimeix una velocitat de treball molt gran, ja que s’eviten
problemes amb la corretja en terrenys de vegetació tancada. El gos pot
treballar al seu aire mentre el guia té les mans lliures per avançar en
terreny hostil.
Hi ha altres maneres, com per exemple que el gos dugui a sobre un
dispositiu GPS i a través d’un aparell el guia localitzarà el punt exacte
on es troba el gos i la víctima. El gos sap que s’ha de quedar immòbil
per a que el seu guia trobi el punt exacte. I de cara a la víctima no li
crea estrés de cap mena.
Podeu contactar amb l’Acath, a través del mail: info@acath.org
al telèfon d’avís / emergències: 687 75 56 72
I també els podeu seguir a través de Facebook
Més informació a www.acath.org

L’estiu a Llinars
Ha arribat l’estiu i Llinars ho celebra oferint-nos, com
cada any, un munt d’actes i activitats durant els mesos de
juliol, agost i setembre que culminaran amb la Festa Major.
Aquest actes i activitats s’emmarquen dintre del programa
Viu l’Estiu, mitjançant el qual tots els caps de setmana ens
oferiran diverses actuacions, concerts, activitats, cinema a
la fresca, etc.

4

Per altra banda els barris de Llinars celebren les seves tradicionals festes majors, que cada any organitzen els propis
veïns durant un cap de setmana. Aquestes festes, a les quals
tothom que hi vulgui pot assistir-hi, representen una ocasió
ideal per conèixer altres racons del nostre municipi. Us oferim les dates de celebració:

Sant Jordi a Llinars
Xerrada de l’escriptora Maria Mercè Roca per parlar
del seu llibre Bones intencions
El 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, molts llinassencs i llinassenques es van apropar a la plaça dels Països Catalans, on
els protagonistes van ser sens dubte les roses i els llibres.
Com cada any va ser una jornada plena d’actes. A la plaça
dels Països Catalans van tenir lloc les activitats infantils,
el taller de punts de llibre i les sardanes amb els Lluïsos de
Taradell. A la Biblioteca es van entregar els premis del concurs d’imatge i fotografia “In the name of love”, també del
concurs de punts de llibre, i es va celebrar la presentació del
DVD realitzat per la Masoveria que portava per títol “Viu
el Sant Jordi a Llinars”, el qual posa de manifest la importància d’adquirir un esperit juvenil en tots els àmbits de la
nostra vida. A l’església de Santa Maria del Prat va tenir lloc
el concert de Sant Jordi a càrrec de la Coral Turó del Vent.
Llinars va participar activament de la Diada de Sant Jordi amb
una sèrie d’actes programats entre els dies 21 i 26 d’abril.
Un dels més destacats va ser la xerrada de l’escriptora i política
Maria Mercè Roca, per parlar del seu darrer llibre Bones intencions. L’acte, que es va celebrar dijous 26 d’abril a Can Mas Bagà,
va comptar amb la participació d’alumnes del curs de català de
nivell Suficiència 3 i membres del Club de lectura de Llinars.

Després d’alguns anys dedicada a la política, Maria Mercè Roca
(Portbou, Alt Empordà, 1958) torna a escriure i ho fa amb Bones
intencions, una novel·la optimista i esperançadora que parla de
sentiments, d’emocions i de persones; on els seus personatges
descobriran que cal aprofitar les segones oportunitats que els
ofereix la vida.
La Diada de Sant Jordi sempre ha estat una bona ocasió per
conèixer les novetats en el món de la literatura i una bona
oportunitat per a que els escriptors es donin a conèixer dins
d’aquest món.
En aquest sentit, dissabte 21 d’abril va tenir lloc a la Biblioteca la presentació del llibre Pesos, mides i mesures al principat
de Catalunya i Comtats de Rosselló i Cerdanya a finals del
segle XVI (1587-1594) de l’escriptor local Francesc Teixidó i
Puigdomènech. La presentació va anar a càrrec del catedràtic d’Història Moderna Jaume Dantí i Riu.
Per altra banda, l’escriptora local Marina Martori va fer la
signatura del seu darrer llibre Dones Salvatges els dies 22 i
23 d’abril. Dones Salvatges es situa en el gènere de la novel·la
negra.

Viu
l’estiu
_012
a Llinars
del Vallès

Glòria Izquierdo a Can Mas Bagà
Del 8 al 29 de juny, la Sala d’exposicions de Can Mas Bagà
va acollir l’exposició de pintura i gravat dels alumnes de l’estudi d’art Glòria Izquierdo.
L’Exposició, que es podia visitar de dilluns a divendres en horari
d’oficina, portava per títol Expressions “No es pinta el que es veu
sinó el que s’és”.

Alguns dels actes...
A L’ÀREA CENTRAL
Cada dissabte de Juliol i Agost a les 19 h:
Activitats infantils
A CAN MAS BAGÀ:
Divendres 6 de Juliol:
Sopar a la fresca i taller de dansa
Dissabte 7 de Juliol:
Disco remember dels anys 80
Divendres 13 de Juliol:
Cinema a la fresca
Dissabte 14 de Juliol:
Nit de blues a la fresca a càrrec de The king revelers
Dissabte 21 de Juliol:
Disco jove “Summer party”
Dissabte 28 de Juliol:
Els vespres de la Camper, concert a l’aire lliure
més informació a:

www.llinarsdelvalles.cat
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Guanyadors i premiats de la 1a setmana del “pintxo”
A l’anterior número de l’Agenda de
Serveis vam parlar sobre la primera
edició de la Setmana del “Pintxo”,
una iniciativa de la Unió de Botiguers,
Comerciants i Professionals de Llinars
(UBIC) amb l’objectiu de dinamitzar
els bars del poble amb una activitat
que implica la participació de la gent
de Llinars i d’altres poblacions veïnes.

tums habituals de lleure del poble.
Els bars guanyadors de la 1a Setmana
del “Pintxo” han estat:

Aquest projecte ha estat molt positiu
per als bars participants ja que durant
la Setmana del “Pintxo” han pogut sumar un element nou als seus habituals
per tal d’atreure més clients i consolidar
els que ja tenien.

Pintxo d’or: “La Fresca” pel pintxo: Galeta de cruixent de morro amb mini hamburguesa de peu de porc amb escuma de
foie.
Pintxo de plata: “El Petit Mos” pel pintxo: Base d’escuma de xampinyons amb
filet de pollastre, regat amb salsa de
ceba
Pintxo de bronze: “Aromes de Celler”
pel pintxo: Broqueta de gamba, amb un
niu ibèric i reducció de ceba.

La Setmana del “Pintxo” també ha significat la creació d’un precedent pel
que fa a la introducció d’un costum diferent d’oferta al públic, la consolidació
del qual pot acabar arrelant en els cos-

Els participants premiats han estat:
Sisé Moral Maiz, amb el viatge a la Setmana del Pintxo de Bilbao, cortesia de
l’Agència de Viatges Serenguetti.
Santiago Giraldo, amb la visita guiada

a Estrella Damm, cortesia de Cerveses
Estrella.
Carlos Anglada Yustos, amb el lot de
tres ampolles de vi Vallserrano.

Sopar de botiguers

Homenatge a la Perfumeria Montasell
La Unió de botiguers i comerciants de Llinars (UBIC) organitza cada any un sopar
d’homenatge als botiguers més antic del poble per premiar-hi la seva trajectòria.
Aquest any l’homenatge ha estat per a la família Montasell per la seva trajectòria
professional durant 45 anys com a Perfumeria Montasell.
El sopar va tenir lloc el dissabte dia 2 de juny al restaurant Can Martín de Llinars. És
un sopar obert a tothom en què s’intenta que hi participi la majoria del comerç associat, tot i que poden assistir tots els ciutadans i ciutadanes que ho desitgin.

Lliurament de diplomes del curs de cuina per a col·lectivitats
El 20 de juny va tenir lloc l’acte de
lliurament de diplomes a l’alumnat del
curs de cuina per a col·lectivitats que,
de la mateixa manera que el curs de
treballador/a familiar, s’ha celebrat en
el marc de l’Iloquid, projecte promogut per la Diputació de Barcelona i el
Fons Europeu, orientat a la dinamització del sector de serveis d’atenció a
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les persones amb especials necessitats.
L’objectiu del curs era dotar a les persones de les eines teòric-pràctiques que
les qualifiquin suficientment per a treballar en els serveis de cuina que s’ofereixen en residències, escoles, centres de
dia, etc. per a col·lectius amb especials
necessitats.

El curs va durar 424 hores i constava
d’una part teòrica (274 hores) i una part
de pràctiques a empreses (150 hores), i va
finalitzar el 23 de maig.
Les 15 alumnes integrants del curs van
tenir, a més, l’oportunitat d’estrenar la
cuina de Can Lletres, el nou centre de
formació permanent de Llinars.

L’actualitat del Punt Dona
De les activitats que s’han organitzat darrerament al Punt Dona, destaquem la taula rodona d’escriptores
‘Instint i saviesa. Personatges femenins a l’obra escrita d’autores’, que
va tenir lloc el passat dijous 17 de
maig a les 18.30 h a Can Mas Bagà.
Van participar les escriptores Gemma
Lienas, Marina Martori i Maria Carme
Roca i va moderar el Toni Cuevas.
L’activitat es va estructurar al voltant
del procés de construcció dels personatges femenins per part de les autores
convidades, vinculant-la a la influència
de la narrativa en la construcció de les
identitats culturals.
També es va parlar sobre la crítica que
reben moltes escriptores de les seves
obres, pel fet de ser escrites per dones,
fet que fa palès que encara no hem assolit la normalitat/igualtat entre dones
i homes en molts casos, i en aquest cas
en el sector cultural, en quant a oportunitats i visibilitat.
En acabar, les autores van signar alguns
exemplars a les persones assistents. El

Punt Dona no va perdre l’oportunitat
de demanar-les-hi que dediquessin els
llibres que formen part del fons documental de consulta i préstecs públics.
L’Espai Lila Art funciona
a ple rendiment
L’Espai Lila Art (ELA) és el projecte de
difusió de la creació artística femenina
del Centre d’Informació i Recursos per a
les Dones (CIRD) Punt Dona.
Aquest espai, ubicat a la recepció i sala
interior de Can Mas Bagà, acull mostres
de diferents formats (pintura, fotografia, escultura, manualitats). Majoritàriament hi exposen artistes, però també
des del Punt Dona es produeixen excepcionalment algunes mostres, com
Minucioses, l’homenatge a les dones
que confeccionen vestits de paper al
Casal de la Gent Gran de Llinars del Vallès, en motiu del Dia Internacional de
les Dones.
Aquest any 2012 han passat per l’ELA
les següents artistes: Carmen Palomino,
Olga Kharitónina i Palmira Revelles. El
proper dissabte 7 de juliol, de 18 a 20h,
l’artista Núria Codina Capdevila inau-

gurarà la propera exposició d’acrílics i
escultures, “Colors, Llum i Consciència”.
Acció per a la Salut de les Dones
El passat 28 de maig es va commemorar internacionalment el Dia d’Acció per
a la Salut de les Dones. El Punt Dona vol
agrair a l’Associació de Dones de Llinars
del Vallès, per acollir dins la passada Diada d’Entitats, el Grup de Patchwork dels
Veïns del Centre de Cardedeu que van estar confeccionant ‘coixins del cor’ pensats
per alleugerir les molèsties de les dones
operades de càncer de mama. Aquesta
iniciativa, sorgida als Estats Units es pot
seguir a http://coixidelcor.blogspot.com.
es/ o al seu perfil del Facebook.
Pel que fa al compromís amb la millora de la salut específica de les dones,
el Punt Dona ha augmentat l’oferta de
cursos de cura del sòl pelvià, degut a
l’alta demanda de dones interessades.
Al juny va començar un curs intensiu.
Les dones inscrites en llista d’espera seran contactades per a futures edicions,
de cara a la tardor.
Per a més informació sobre el Punt Dona, podeu contactar al 93 841 38 42 o bé a puntdona@llinarsdelvalles.cat.
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Projecte Tots Junts
Curs escolar 2011-2012

El projecte escolar “Tots Junts” tanca aquesta edició amb
uns resultats molt positius en quant a organització d’activitats i bona rebuda per part d’alumnes i professorat.
L’objectiu d’aquest projecte és establir una relació més
propera entre l’alumnat de tots els centres i compartir activitats plegats.
Totes les activitats, tant culturals com esportives que s’han
realitzat durant el transcurs d’aquest projecte han estat envol-
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tades d’un treball pedagògic i didàctic. Pel que fa a les esportives s’ha donat molta prioritat als esports minoritaris com el
tennis taula, el voleibol així com als jocs esportius d’iniciació.
En quant a les culturals, l’anglès ha estat protagonista de les
actuacions teatrals. Aquestes han estat “Just Good Friends” de
la English Theatre Company, i “Robin Hood” de IPA Productions. Les actuacions amb titelles han anat a càrrec de TXO Titelles que va oferir el seu espectacle “En cigró” i de la Companyia
Periferia que va representar “Guyi-Guyi”.

serveis socials

“L’aventura de l’hort” a les escoles
“L’aventura de l’hort” és un projecte
engegat a les escoles Salvador Sanromà i Damià Mateu per treballar un
hort escolar ecològic seguint la tècnica de parades en crestall de Gaspar
Caballero de Segovia.
Aquest ha estat un projecte molt il·
lusionador que s’ha posat en marxa per
primer cop aquest curs i mitjançant el
qual alumnes i professors s’impliquen en
el muntatge i manteniment d’un hort,
pràctica entretinguda per als alumnes i una oportunitat per als professors

Recollida
de taps
de plàstic
contra
l’epilèpsia
L’Ajuntament de Llinars està col·
laborant en la recapta de taps de plàstic per finançar un tractament a França
d’un nen de 8 anys que pateix epilèpsia.
La iniciativa va ser idea de la mare del
petit, que havia sentit parlar sobre campanyes similars per altres casos. Es va
informar i va contactar amb algunes
empreses de reciclatge, fins que va arribar a un acord amb Recumas, de Sant
Celoni. Per cada tona de taps recaptats
l’empresa li ofereix 200 euros.
Tothom qui vulgui col·laborar amb la
causa es pot dirigir a Can Mas Bagà
(Av. Mas Bagà, 24) i dipositar els taps
a recepció, al Casal de la Gent Gran (c/
Ramon i Cajal s/n), o bé a Can Lletres
(c/ Josep Argila, 39).

d’aportar valors socials i mediambientals
a la pedagogia d’avui dia. Els alumnes a
més, prenen consciència de la importància dels productes ecològics en una alimentació sana i equilibrada.
Segons el Gaspar Caballero de Segovia,
amb aquesta tècnica també aprenen
de prop com és possible fer una horticultura ecològica, senzilla i respectuosa
al màxim amb el medi ambient, en poc
espai, estalviant molta quantitat d’aigua,
de fàcil manteniment, molt productiva i
bella com un jardí.

Les espècies que s’estan cultivant als
horts escolars són tomàquets, albergínies, cols, raves, mongetes, enciams, bledes, cogombres, remolatxes, cebes, apis
i porros.

La Cooperativa Tarpuna
i l’agricultura ecològica
La Cooperativa Tarpuna SCCL ha signat un acord amb l’Ajuntament de
Llinars per posar en marxa un projecte d’agricultura social a la finca
de Can Codina de Mogent que té per
objectiu la formació d’aturats.
Tarpuna SCCL és una cooperativa mixta de treball, consumidors i usuaris,
d’iniciativa social i sense ànim de lucre.
Transformen espais en desús en finques
agrícoles per donar oportunitats de formació, aprenentatge o lloc de treball
a persones amb risc d’exclusió social o
col·lectius amb necessitats d’inserció
laboral.
A Llinars tenen un acord amb el propietari de la finca i un acord amb
l’Ajuntament de Llinars, gràcies al qual
persones a l’atur del municipi es poden formar com a treballadors de finca
d’horta ecològica. Aquestes persones
van un dia a la setmana a la finca i
participen de les tasques pròpies del
cultiu ecològic professional d’hortalisses variades. Al mateix temps, porten

un hort d’autoconsum de 80 m2. La
formació va començar el 14 de maig i
finalitzarà al cap d’un any. Les persones
que l’hagin realitzat satisfactòriament
i que ho desitgin rebran suport en la
recerca de feina. En aquests moments
Tarpuna Cooperativa i l’Ajuntament
estan col·laborant en el disseny d’una
borsa de treball específica. Totes les
persones participants del projecte (10
en l’actualitat però poden arribar a 20)
signen un acord de compromisos mutus
amb Tarpuna Cooperativa.
La producció de l’horta professional
tindrà el certificat de la producció
agrària ecològica que atorga el CCPAE
(Consell Català de la Producció Agrària Ecològica) a partir de la primavera
del 2013. Aquest any la finca està en
conversió.
Totes les despeses derivades de l’activitat es cobriran amb la venda de productes, ja que cada finca del projecte
d’agricultura social de Tarpuna ha de
ser viable econòmicament.
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IV Duatló Llinars-Ginebró
173 corredors i corredores han participat en l’edició d’enguany
Marcel Gual, en la categoria masculina i Anabel Gracia,
en la femenina, van ser els guanyadors la Duatló LlinarsGinebró, que aquest any ha celebrat la seva IV edició.

minuts. Narcís Camps, el segon classificat, va arribar a la meta
a poc més de 5 minuts del guanyador, i Marc Martín ho feia 1
minut i mig després de Camps.

173 corredors i corredores han participat en l’edició d’enguany, en la qual havien de completar una primera cursa a peu
de 5,1 quilòmetres, una pedalada en BTT de 15 quilòmetres, i
per acabar una segona cursa a peu de 4 quilòmetres. La sortida
i arribada, i la zona de transició estava instal·lada a la plaça
dels Països Catalans.

Pel que fa a la categoria femenina, la victòria va ser per Anabel
Gracia amb un temps d’1 hora i 57 minuts. 20 minuts després
va arribar a la meta Gemma Ramoneda, i Lourdes Sánchez,
la tercera classificada ho va fer 32 minuts després de la guanyadora.

Marcel Gual va arribar a la meta amb un temps d’1 hora i 28

Els primers corredors locals van ser Camps i Ramoneda, de la
categoria masculina i femenina respectivament.

Llinars amb
la Marató
per la pobresa
Els mitjans de comunicació públics de la Corporació catalana de mitjans audiovisuals (CCMA), TV3 i Catalunya Ràdio, responent a la demanda social de
les entitats del tercer sector i de la societat en general, van posar en marxa,
el 27 de maig, un projecte excepcional i extraordinari: la Marató per la pobresa, amb un lema que ho explica de manera molt gràfica: “Que ningú es
quedi fora de joc”
El Club Billar Llinars va col·laborar amb aquesta iniciativa organitzant una vegada més les 12 hores de billar a 3 bandes per al dia 20 de maig, ja que els dies
26 i 27 van celebrar la Final de Catalunya de primera categoria a 3 bandes. Per
participar en aquesta gran festa cada jugador va aportar una donació mínima
de 25 euros.
Per altra banda l’Associació de Gent Gran i Pensionista va organitzar un bingo
amb la col·laboració d’alguns comerços del poble. La celebració del bingo va tenir
lloc al Casal de Gent Gran i els beneficis obtinguts es van destinar a la Marató.
Els recursos econòmics recaptats en aquesta Marató excepcional es destinaran a
fomentar programes de lluita contra la pobresa i l’exclusió social que desenvolupin entitats del tercer sector social no lucratives a Catalunya. Concretament,
aquests fons permetran finançar projectes centrats en els àmbits assistencial,
d’habitatge, d’inserció sociolaboral i de la infància.
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Primer campus
d’estiu del
centre d’esports
(CE) Llinars
Del 25 de juny al 6 de juliol.
El campus està enfocat a nens i nenes
amb edats compreses entre els 6 i 14
anys, i es desenvoluparà durant dues
setmanes sota la direcció esportiva de
Carlos López, coordinador del CE Llinars,
monitor titulat de futbol base i estudiant
de Ciències de l’Activitat física i l’esport,
així com d’altres entrenadors titulats del
CE Llinars.
L’objectiu principal del Campus és enfocar l’experiència i capacitat tècnica cap a l’aprenentatge, la millora i el
perfeccionament dels conceptes fonamentals del futbol i la seva integració
al joc d’equip. Però sobretot pretén que
els nois i noies s’ho passin bé, conjuntament amb els objectius educatius, valors i hàbits esportius.

V Cursa de 3 hores
de resistència en BTT

Sisena edició
de l’obert
d’escacs
Aquesta primavera el club d’escacs
ha celebrat la sisena edició de l’Obert
d’escacs, un campionat de ronda setmanal que es celebra durant nou setmanes. En la seva categoria és el que
té més participació de tota Espanya, i
a més es troba entre els 5 primers de
categoria absoluta.
És un campionat que any rere any obté
més rellevància i que serveix de preparació per als campionats d’Espanya que
s’iniciaran en breu.

El 3 de juny es va celebrar la tradicional cursa 3 hores de resistència en
BTT, que consistia en una cursa de resistència en BTT per parelles a la zona
de l’esportiu. Va ser un circuit de 4
quilòmetres aproximadament, en què
cada equip va seguir la seva pròpia
estratègia.
Els equips guanyadors van ser Monbike
Mataró, El Corredor i CC Palautordera
en la categoria masculina; i Esport Ciclista Mataró 2, Monbike Ayala i Els Palaganakes en la categoria mixta.

L’esmentada cursa va estar organitzada
pel Club Ciclista El Corredor i el Taller Ginebró, i ha comptat amb la col·laboració
de l’Ajuntament. Organitzadors, així
mateix, de l’activitat BTT-primavera, celebrada durant el mes de març, basada
en una part teòrica mitjançant cursos
de mecànica i una part pràctica amb 4
sortides: la primera a Sanata d’iniciació i
consells bàsic de conducció; la segona a
Collsabadell, de perfeccionament; la tercera a La Torrassa, de recorregut tècnic i
exigent; i la darrera pel Camí Ral, destinada a tots els públics.

Èxit de l’infantil
“A” del centre
d’esports (ce)
Llinars
L’infantil “A” del CE Llinars es va proclamar campió de lliga de tercera divisió del grup 19.
Els nois, entrenats per Pablo Pagano i
Jordi Rosua, han aconseguit realitzar
una excel·lent temporada, guanyant 25
partits dels 26 disputats, amb un total
de 189 gols a favor i 31 en contra. Amb
aquest ascens, l’infantil puja a la categoria de primera divisió.
El CE Llinars els va premiar amb diversos actes com ara un sopar, el passadís
de campions realitzat pels jugadors del
1r equip i unes samarretes de campions.
Des del club es vol felicitar a tota la
plantilla per la gran temporada que han
realitzat!
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Us oferim tres receptes molt adients per a l’estiu que
la Mari Carmen Luna ens ha fet arribar.
La Mari Carmen ha estat una de les alumnes del curs
de cuina per a col·lectivitats que s’ha dut a terme
dintre del marc ILOQUID. La seva gran passió des
de fa molts anys és la cuina. Les seves receptes són
senzilles i molt saboroses. Les podem veure a la seva
plana web: www.misrecetaspreferidas.com

AMANIDA
D’ALVOCAT I
TARONJA

BOLETES DE PATATES
AMB SOSPRESA DE
PATÉ COBERTES AMB
CRUIXENT DE PERNIL
IBÈRIC

BATUT
DE VAINILLA

INGREDIENTS

INGREDIENTS

INGREDIENTS

2 ó 3 patates
8 talls de pernil ibèric
Paté de formatge roquefort
100 grams de formatge ratllat
(de diferents tipus)
20 grams de mantega

1 bola de gelat de vainilla
1 got de llet freda
Sirope de xocolata
1 culleradeta d’essència de vainilla

per l’amanida

3 alvocats
3 taronges
Tonyina amb oli en conserva
(2 llaunes)
Blat de moro dolç en conserva
Olives negres sense os
125 grams de tomàquets
cherry petits
Un grapat de nous
Un grapat de pinyons

INGREDIENTS
per al condiment

Un got petit d’ametlles torrades
Oli d’oliva
Una cullerada de vinagre
Sal
Uns grans de pebre

PREPARACIÓ
per l’amanida

Pelar i tallar en trossets els alvocats
i les taronges. Posar-los en una font
i afegir la tonyina, els tomàquets
cherry sencers, el blat de moro, les
olives negres a trossets, les nous i els
pinyons.

PREPARACIÓ
del condiment

Passar pel morter les ametlles amb
una mica de sal i pebre, el vinagre
i l’oli a gust, fins obtenir una salsa
homogènia. Afegir aquesta salsa a
l’amanida.
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PREPARACIÓ
PREPARACIÓ
Bullir les patates senceres amb una
mica de sal i deixar-les escórrer.
Passar-les pel passa puré. Quan
estiguin, afegir la mantega a punt de
pomada, el formatge ratllat i barrejarho tot molt bé. Deixar refredar
aquesta barreja a la nevera durant 30
minuts.
Passat aquest temps, agafar la barreja
i fer les boletes. Introduir una mica
de paté al centre de cadascuna.
Tancar-les bé i cobrir-les una a una
amb un tall de pernil ibèric. Posar
un escuradents perquè no s’obrin.
Col·locar-les a una safata de forn i
afegir una mica d’oli per sobre. Hauran
d’estar al forn a 200 graus fins que el
pernil estigui cruixent.

Afegir el sirope de xocolata al
voltant d’una copa. Batre el gelat
de vainilla amb la llet i afegir la
culleradeta d’essència de vainilla.
A continuació afegir-ho tot a la
copa i servir-ho molt fred.

VIU LLINARS

Sant Sadurní de Collsabadell
Llocs d’interès del nostre poble, per gaudir de Llinars en tots els sentits!

Aproximadament a dos quilòmetres de
Llinars, damunt el cim d’un turó a la banda septentrional de la serra del Corredor,
es troba una joia arquitectònica envoltada de natura: l’església de Sant Sadurní
de Collsabadell.
És una església romànica, de planta de creu
llatina que pertany al Bisbat de Terrassa. La
notícia més antiga ens la dóna un document
de l’any 1040, en el qual el bisbe Guislabert
de Barcelona dóna a la Canònica de la Seu
de Barcelona diverses esglésies, entre elles
“Sancti Saturnini de Collum Sabadello”.
La parròquia, al llarg de la seva història, ha
sofert un munt de restauracions. La nau és
de volta de canó apuntat i el campanar és
d’estil gòtic tardà. A les reformes del segles
XVI i XVII, van afegir-se quatre capelles laterals. La del Roser, de sota del campanar,
existia el 1537 i la de davant, amb cúpula, sobre cornisa, es va fer el 1640. Aquesta
petita església posseeix una característica
arquitectònica que li confereix exclusivitat:
una semitorre circular incrustada al campanar que dóna accés al segon pis mitjançant
una escala de cargol.
I és que, efectivament, el que podríem entendre com a centre neuràlgic d’aquest veïnat, d’uns 300 habitants, és la seva església.
La primera documentació de la zona “Collum de Sabadello” és al 998 en el Cartulari
de Sant Cugat.

El veïnat està format per masies disperses
però de gran valor arquitectònic, i de la Casa
de Colònies Mogent, antic col·legi dels Maristes. Celebra una Festa Major el primer cap
de setmana d’agost.
Collsabadell també és una zona molt peculiar, sembla increïble pensar que en una zona
així, envoltada de boscos, fa uns 50 anys hi
haguessin conreus de vinyes a prop de la
masia de Can Pascual.
Una altra peculiaritat de Collsabadell és
l’existència d’un camí, conegut pels seus habitants i per la gent més gran del poble, com
el camí dels morts, el que tothom agafava
per anar a les masies a donar el condol quan
es produïa alguna mort.
En definitiva, no perdeu l’oportunitat de visitar Collsabadell, un recés de pau i tranquil·
litat i de gran bellesa natural.
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Enyorar Tàpies
teories materialistes que opinen el contrari. I
és que l’ambigüitat sempre estarà present a
l’obra de Tàpies.
Tàpies descobreix estètiques allà on no n’hi
ha. La seva pintura abstracta agafa una dimensió extraordinària. Tàpies és iconoclasta,
figuratiu, metafísic, social, religiós, sacríleg...
La seva obra no presenta cap tipus de limitació.
L’Agenda de Serveis va tenir el plaer d’assistir al diàleg “Enyorar Tàpies” organitzat per
l’Institut Giola en el seu cicle de diàlegs “Giolart”. A través d’aquest diàleg l’Institut va
homenatjar la figura d’Antoni Tàpies, pintor,
escultor i teòric de l’art català que ens va
deixar al febrer d’aquest any. Tàpies va ser
un dels principals exponents a nivell mundial de l’informalisme, i està considerat com
un dels artistes catalans més destacats del
segle XX.
En aquesta ocasió dos grans artistes del
panorama actual i amics de Tàpies, Antoni
Llena, creador multidisciplinari i expert en
Tàpies, i Pere Casanovas, escultor i forjador
d’obres emblemàtiques de Tàpies i Llena; van
tenir el plaer d’explicar-nos i endinsar-nos
en el món estètic de Tàpies, així com en la
reflexió sobre la seva pròpia creació.
Llena va definir l’obra de Tàpies com quelcom en el que tot té cabuda, on l’artista es
situa en un lloc de llibertat absoluta, sense
fronteres, i en la qual tot es pot barrejar:
vida i mort, sagrat i sacríleg, masculí i femení... Sempre reivindicant el doble llenguatge.
A partir d’una selecció de pintures sobre autoretrats d’Antoni Tàpies, Llena va manifestar que el pintor ha estat l’artista del segle
XX que més vegades s’ha autoretratat perquè sempre ha intentat descobrir-se. De jove
va patir una malaltia, la tuberculosi, i durant
la seva convalescència es mirava al mirall,
s’observava meticulosament per anar descobrint qui era i es dibuixava, com un exercici
d’aprenentatge per esbrinar la complexitat
de la seva persona. Amb el pas del temps
aquesta complexitat va anar en augment, i
els seus autoretrats cada cop mostren més
neguit, ambigüitat i ombres.
Un dels autoretrats que més ha impressionat Llena és una pintura feta amb terra que
representa el moment del traspàs del pintor,
un moment d’intimitat absoluta que només
un pintor com Tàpies podria representar
amb tanta delicadesa.
El seu mitjà d’expressió serà la matèria amb
la qual posarà de manifest que pot haver
una perfecta connexió entre allò espiritual
i allò material, trencant amb totes aquelles
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Per altra banda Pere Casanovas ens va parlar del Tàpies escultor, una faceta artística
que li va comportar més d’un problema i
moltes crítiques, com la famosa “Núvol
i cadira”, obra que corona la façana de la
fundació Antoni Tàpies. Es tracta d’una
escultura totalment trencadora realitzada
l’any 1990 amb la col·laboració tècnica de
Casanovas. La intenció d’aquesta obra era
elevar l’altura de l’edifici i subratllar-ne la
seva identitat. Està realitzada en tub d’alumini anoditzat i tela metàl·lica d’acer inoxidable. L’escultura representa un gran núvol
del qual sobresurt una cadira, motiu recurrent en l’obra de Tàpies, que fa referència
a una actitud meditativa, de pensament i
contemplació estètica.
L’any 1993 va crear una escultura per a la Biennal de Venècia, encarregada pel ministeri
d’assumptes exteriors. Els Balcans estaven
en guerra i una bomba a un hospital va fer
saltar un llit enlaire. Aquest fet va inspirar
Tàpies que, en aquesta ocasió va representar l’escultura d’un llit suspès a l’aire com
un al·legat contra l’horror i la violència de la
guerra. L’any 1998 aquesta escultura va passar a formar part de l’exposició permanent
del Museu d’Art Contemporani de Barcelona
(MACBA).
Tàpies sempre va fer servir objectes quotidians per representar les seves obres, i de nou
ho va fer així quan va crear el Mitjó, projecte encarregat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 1992 per decorar la Sala Oval del
Palau Nacional de Montjuïc, seu del Museu

Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Tàpies
projectà una escultura en forma de mitjó, de
18 metres d’altura, i és que segons Casanovas, Tàpies va reivindicar al llarg de la seva
vida l’ésser humà humil, amb les seves penes
i les seves alegries; i va posar de manifest la
importància que per a ell tenien les petites
coses en l’ordre còsmic. El projecte, però, va
suscitar una gran polèmica i a causa del rebuig popular i de l’oposició de la Generalitat
de Catalunya, l’obra finalment no es dugué
a terme. Tot i així, anys més tard l’artista reprengué el projecte i novament amb la col·
laboració de Casanovas construí la seva obra
l’any 2010 a la terrassa de la Fundació Antoni Tàpies, com a principal obra representativa de la Fundació en la seva reobertura
després de dos anys de reforma del museu.
Malgrat tot, no es construí el projecte original de 18 metres, sinó una versió reduïda de
2,75 metres.
Ja en el torn de preguntes, els dos artistes
van parlar sobre l’Antoni Tàpies amic i persona. Ambdós el van definir com una persona cordial i amable, molt planera i afectuosa, arrelada a la seva cultura i a la terra,
compromesa amb la gent i molt solidària, i
aquest és sens dubte el primer record que els
hi ve al cap quan pensen en ell. Com artista
van destacar-hi la seva perseverança i constància en tot el que feia.
Sens dubte va ser una ocasió única de gaudir
de les paraules i les obres de dos artistes i
amics personals d’Antoni Tàpies.

NEW YORK
La ciutat dels gratacels
El Lluís Garcia ens ha explicat la seva experiència durant el seu viatge a New York, la ciutat més
poblada dels Estats Units i centre de les finances
internacionals, la política, les comunicacions, la
música, la moda i la cultura.
Per què vas decidir viatjar a New York?
New York és un destí que sempre he desitjat poder
visitar. Van ser 9 dies de descoberta d’una ciutat que
tot bon viatger ha de conèixer. New York no tan sols
simbolitza el progrés, l’avantguarda, els moviments
migratoris més grans del món, sinó que en tot racó
de la ciutat pots descobrir alguna cosa que no et
deixa indiferent.
Anaves per lliure o en un viatge organitzat?
Va ser un viatge organitzat on juntament amb la
meva parella i 60 persones més d’arreu de Catalunya
omplíem gairebé tot un avió.
Quina ruta vas fer?
Vam visitar els 5 districtes que té New York: Brooklyn, Bronx, Manhattan, Queens i Staten Island.
També vam visitar part de Nova Jersey.
Què destacaries de tot el que vas visitar?
Moltes coses perquè la ciutat de New York és tot
un atractiu: els innumerables museus (Moma, Guggenheim, Metropolitan,...), els seus gratacels (Empire
States, Crysler Building,...), els barris i racons més
excèntrics, els seus restaurants d’origen d’arreu del
món, la infinita possibilitat d’anar de compres...
A Brooklyn, per exemple, em va cridar molt l’atenció
la zona ortodoxa: com van vestits, les vivendes, i en
general la forma de viure que tenen.
També vam visitar Chinatown i el Soho, on es poden fer compres molt econòmiques d’imitacions de
marques.
Vam anar al musical “Spiderman” a Broadway, i
també vam estar a Chelsea, la zona on es concentra
la vida nocturna.
New York és una ciutat que no para de vibrar!
Què és el que més et va cridar l’atenció?
Una de les coses que més em va cridar l’atenció és
que a causa dels gratacels no tenia molt clar si feia
sol o estava núvol, els edificis no donen permís al sol
per poder visitar la ciutat de la poma.
I també em va sorprendre la intensitat amb la que
celebren Haloween. Nosaltres vam visitar la ciutat
en aquesta època i tot, però absolutament tot estava adornat amb les típiques carbasses amb l’espelma dintre, des d’una casa, a botigues, cotxes, taxis... Semblava una autèntica pel·lícula americana.

Vas poder visitar algun dels seus tres museus més
famosos: el Moma, el Metropolitan i el Guggenheim?
A New York hi ha una infinitat de museus per poder
visitar, però ens vam haver de decidir per un i aquest
va ser el Moma, un temple immens d’art, on es pot
gaudir amb desmesura.
I què em dius del Central Park?
Central Park és un parc que mai no s’acaba, és impressionat com s’emergeix entre tants edificis i gratacels una zona verda immensa que conté fins i tot
un zoològic, una pista de patinatge de gel, un museu
d’art, entre moltes altres activitats que es poden realitzar, com per exemple anar a córrer com fan molts
newyorkins famosos acompanyats del seu gos.
Sobre els newyorkins, quina és la manera de viure
en una ciutat tan gran i cosmopolita?
La majoria de newyorquins no viuen a Manhattan
ja que és molt car, viuen en altres districtes com el
Bronx, Queens, Brooklyn, etc. New York és una ciutat amb més de 8 milions d’habitants, dels quals un
36 % són immigrants.
En algun moment vas notar una sensació incòmode
o de perill?
La vaig trobar una ciutat molt segura, em cap moment vam sentir por. És una ciutat fascinant que
necessites fer-la caminant per no perdre’t cap racó.
Com que té moltes llargues distàncies també vam
anar en metro, transport còmode, ràpid i segur. El
dia que vam visitar la zona zero vam reviure els moments més difícils dels newyorkins, però ja hi estan
construint set gratacels més, i tot i que hi ha una
exposició amb fotografies i records del l’11S, sembla
un record més i prou.
Hi tornaries?
És clar que sí! 9 dies es van fer curts i em va donar
la impressió que New York és una ciutat on cada
dia pots descobrir milers de coses. Us confiaré que
al pont de Brooklyn, que diuen que si el travesses a
peu, tornaràs a New York, vam amagar una moneda
per tornar-hi algun dia a buscar-la.
Vols afegir alguna cosa?
New York és un destí que recomano incondicionalment. Una de les coses que recomano és veure la
ciutat en helicòpter, dura 30 minuts i és fascinant.
I si algú hi va que no deixi de patinar al Rockefeller
center..
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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
Ensenyament i Esports
Tel. 93 841 38 42
Fax Can Mas Bagà
Fax 93 841 37 21
Ca l’Alemany
Serveis territorials
Policia Local
Tel. 93 841 20 62
Mòbil Policia Local
Tel. 696 97 93 98
Fax Ca l’Alemany
Fax 93 841 15 16
SERVEIS MUNICIPALS
Jutjat de Pau
Tel. 93 841 37 01

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

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

EDUCACIÓ

Museu municipal Joan Pla i Gras
Tel. 93 841 27 50

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

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
IES Giola
Tel. 93 841 28 66 / 93 841 38 89
Fax: 93 841 31 23
Escola de Música
Tel. 93 841 19 98
Escola Bressol Petits Infants
Tel. 93 841 03 75
Escola Bressol Petits Estels
Tel. 93 841 19 74
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

Organisme de recaptació i gestió
tributària (ORGT)
Tel. 93 472 91 39

Hospital de Granollers
URGÈNCIES
Tel. 93 842 50 31

Taxi Santiago Rodríguez Baches
Tel. 639 136 161

EMERGÈNCIES

Creu Roja Granollers
Tel. 93 861 12 40

Mossos d’Esquadra
Tel. 088

Creu Roja Sant Celoni
Tel. 93 867 26 04

Bombers
Tel. 085

Servei d’ambulàncies
Tel. 902 23 20 22

Policia Nacional
Tel. 091

Urgències mèdiques
Tel. 061

Biblioteca municipal
Tel. 93 841 34 48
Fax: 93 841 34 49
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Camp de futbol
Tel. 93 841 29 31

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.

