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Festa Major
La festa popular més
estimada pels llinassencs
i llinassenques
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Cotxes
elèctrics

Futbol Sala
Llinars

L’Ajuntament ha adquirit
tres vehicles per tal
de reduir el consum
energètic i afavorir
el medi ambient

Homenatge a l’equip
de categoria juvenil
del FS Llinars

XVI
Fira dels Torrons

Actes previs de Festa Major
I Fira del Tast i VII Mostra Gastronòmica
El primer cap de setmana de setembre van tenir lloc una
sèrie d’actes previs a la Festa Major, que va donar el seu
tret de sortida, divendres dia 7 de setembre.

Serralada de Marina, DO Alella de Martorelles
Consorci DO Alella, vins DO Alella, d’Alella
Art cervesers de Canovelles

Durant aquests dies previs es van celebrar, sobretot, actes esportius, posant de manifest la gran afició pels esports que tenen els llinassencs i llinassenques. Aquests han estat:

Diumenge, dia 2 de setembre, es va celebrar el 3r concurs de
pintura ràpida de la Fundació privada La Miranda i una nova
edició de les botigues al carrer, que cada any organitza la UBIC
coincidint amb la Mostra Gastronòmica. Aquest any la temàtica que l’envoltava era l’època medieval.

La Diada del Futbol Sala, en la qual hi va destacar un partit
de futbol entre la Selecció Catalana de Futbol Sala Juvenil
contra el Llinars Futbol Sala Juvenil.
El 12è circuit pràctic de 4x4
El torneig intercasals de petanca
El circuit de quads
Una bicicletada popular
El X Memorial Xavier Alcaraz de bàsquet
Una pedalada popular amb BTT
La 2a trobada Catalunya-Balears junior de billar
I el torneig intercasals de dòmino al Casal de la Gent Gran
Però no només han estat esportius els actes que van tenir lloc
durant aquests dies, així dissabte 1 de setembre també vam
poder gaudir d’una visita guiada a l’Hort Social de la cooperativa Tarpuna a Can Codina de Mogent i del tradicional Túnel
del Terror que aquest any ha estat organitzat per la penya
barcelonista i joves de Llinars amb ganes de fer por de veritat.
Però l’acte més destacat en aquesta jornada va ser sens dubte
la primera Fira del Tast, una oportunitat única per conèixer,
tastar i comprar els productes de casa nostra: del nostre poble,
la nostra comarca, la nostra terra.
En la Fira s’hi podien trobar productors i distribuïdors de tot
tipus d’articles: formatges, embotits, llegums, fruites i verdures,
olis, fruits secs, vins i caves, etc. El preu des tast era d’un euro i
la copa de vi, cava o cervesa artesanal era d’un euro i mig.
Els participants a la I Fira del Tast de Llinars han estat:
Carnisseria i cansaladeria Can Pinós de Llinars del Vallès
Carnisseria xarcuteria Joan Baiges de Llinars del Vallès
Formatgeria del Montseny de Montseny
Fruits secs Can Galderic de Santa Eulàlia de Ronçana
SCCL del Camp de Vinaixa, oli d’oliva de Vinaixa (Lleida)
Les Rassades, Horta i tomàquets del Vallès Oriental de Riells del Fai
Forn de pa La Riera de Llinars del Vallès
Agrària del Vallès SCCL, Llegums i farines per fer a casa de Llerona
Can Manent, productes de l’ànec de Santa Eulàlia de Ronçana
Mas Pellisser, vins i caves de Llinars, de Llinars del Vallès
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Per altra banda l’Associació Gent Gran i Pensionista va celebrar
la tercera edició de l’entranyable acte “Homenatge a la Vida, a
la persona més gran i més jove de Llinars” i la tradicional desfilada de vestits de paper, una autèntica exhibició de bellesa
que va tenir lloc a la pista annexa.
Ja al vespre va tenir lloc la Mostra Gastronòmica, que enguany
ha celebrat la seva VII edició, sota el títol “Les cuines dels monestirs”, una cuina tradicional que s’ha nodrit dels misteris i la
saviesa que durant segles han ocultat els llocs reservats a la
vida espiritual com els convents i els monestirs.
En aquest cas, hi van participar a la Mostra:
Restaurant Sant Miquel de Vallromanes
Restaurant Mas del Mogent de Llinars del Vallès
Restaurant Can Llança de Sant Antoni de Vilamajor
Restaurant Kubik de Llinars del Vallès
Restaurant Can Pau de Sant Pere de Vilamajor
Restaurant El Refugi de Sant Antoni de Vilamajor
Restaurant La Vall del Montseny de Sant Esteve de Palautordera
Restaurant Can Biel de Llinars del Vallès
Pastisseria J. Pou
Forn de pa La Riera
Tant a la Fira com a la Mostra es van poder degustar els vins
de la DO Alella, que sumen al concepte de proximitat, una
qualitat excepcional.

Festa Major 2012
na jornada. Hi van destacar les activitats
esportives com la final de quadrathlon
del Club billar, el torneig de petanca de
Festa Major, els partits de futbol entre
vermells i blaus, una exhibició de Hapkido (arts marcials) per part de l’Esportiu,
el III campionat de pòquer, els escacs a
la fresca, una masterclass d’step, de nou
organitzada per L’Esportiu, el torneig de
futbol “Festa Major” i un divertit partit de
futbol al fang dels Deixebles de la Kabra.
Un altre dels actes que es van celebrar
durant aquest segon dia de Festa Major
va ser el concurs d’allioli i la botifarrada
popular així com la gimcana infantil i
la divertida i tradicional guerra d’aigua.
La Festa Major Solidària d’enguany ha
estat dedicada a la Fundació Ivan Mañero, una ONGD (organització no governamental de desenvolupament) compromesa amb el procés de transformació i
desenvolupament de l’Àfrica Occidental,
especialment de Guinea Bissau, un dels
països més pobres i necessitats de tot el
món. Però sense oblidar la població necessitada que malviu al nostre país, el
que anomenem el quart món. I com a
novetat en aquesta jornada va tenir lloc
la fruitada, venda de fruita fresca en benefici d’aquesta Fundació.
Un munt d’actes i activitats s’han anat
succeint durant el cinc dies de Festa
Major, sens dubte la festa popular
més estimada per tots els llinassencs
i llinassenques, que juntament amb la
Mostra Gastronòmica, que enguany
ha celebrat la seva VII edició i la Fira
Tast, que s’ha celebrat per primera vegada, omplen de goig i alegria els primers dies de setembre i donen l’empenta necessària per iniciar amb totes
les ganes un nou curs escolar.
L’Associació Gent Gran i Pensionista
ha estat l’encarregada d’obrir la festa
d’aquest any amb el seu pregó de Festa Major, titulat “La vitalitat del Casal”,
que va tenir lloc el divendres, dia 7 de
setembre. Durant aquesta primera jorna-

da també van tenir lloc altres actes com
la col·lecta de sang solidària, la inauguració de l’exposició de pintura ràpida,
l’elecció de la pubilla i l’hereu, la tradicional ballada del corb i el tret d’inici
dels trabucaires. I per acabar la fideuà
popular, l’espectacle musical “Divinas on
tour” organitzat per l’Associació Dones
de Llinars, i per als més joves la popular
gimcana juvenil nocturna, la festa dels
anys 80 i la disc-mòbil del Jordi Ambrós.
Tot això només per començar!!!
A l’endemà, 8 de setembre, dia de la patrona de Llinars, Santa Maria del Prat, es
va celebrar una missa en el seu honor.
Per altra banda, nous actes i activitats
esperaven a tothom per continuar gaudint al màxim de la programació que
oferia la Festa Major en aquesta sego-

La Patufa va organitzar la I trobada de
capgrossos i gegantons, en la qual hi van
participar 10 colles. I també es va celebrar
la primera jornada d’unes olimpíades molt

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
l’estiu, i anunciant els actes i activitats
que tindran lloc fins al Nadal.
Desitgem que us agradi aquesta nova
edició de l’Agenda de Serveis.
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mells, d’una passejada amb berenar fins
a Collsabadell, i de l’actuació de Catarsi
Teatre, que va posar en escena la famosa
obra de teatre de Federico García Lorca
“La Casa de Bernarda Alba”.
Per altra banda van tenir lloc una actuació flamenca del grup “Alma Flamenca” i
el concert d’havaneres amb el grup PortBo que va comptar amb una veu molt
especial, la de la cantant Nina. Sense
oblidar el rom cremat!
A les nou del vespre la Piuleta va organitzar un correfoc infantil i a continuació va tenir lloc un sopar multicultural
organitzat per la Palangana. A les 10 del
vespre es va projectar al pavelló municipal el documental “L’expedició al Huascaran 2012 als Andes del Perú” dels
llinassencs Alfons Garrido i Pep Torrents.
I per acabar la nit més festa i música al
pati de Can Mas Bagà amb la Palanganight. Sens dubte una festa adaptada a
tots els gustos.
Durant aquests tres primers dies de Festa
Major, s’ha celebrat el II Campionat scalextric Festa Major organitzat per Slot
SCX Llinars. El campionat es va realitzar
al local de l’Entitat.
especials: les Agro Olimpíades organitzades pels Senglars i Cabirols del Corredor.
Altres activitats destacades van ser la
performance final dels treballs d’INCA
Catalunya “100 anys de diàleg a Europa”, i el lliurament de premis del concurs
d’aparadors que premia l’aparador més
original decorat especialment per a la
Festa Major. Aquest any els premiats han
estat: amb el tercer premi “Floristeria
Maria Pey”, amb el segon premi “Sabaïdi” comerç d’objectes de regal i teràpies
alternatives, i amb el primer premi la copisteria “Duplica Duplica”.
Pel que fa als espectacles musicals durant aquest dia va tenir lloc el folklore
latinoamericano a la plaça Santa Maria.
Per altra banda es va celebrar la tradicional ballada de sardanes amb l’orquestra
La Principal de la Bisbal, que també van
ser els encarregats de delectar-nos amb
el concert de Festa Major, una acte que
any rere any aplega un major número de
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persones. Ja entrada la nit l’Associació de
Balls de saló ens va oferir una exhibició
durant el gran ball de nit, que també va
anar a càrrec de la Principal de la Bisbal.
I per als joves va tenir lloc el correplaces
que cada any organitza La Palangana, la
disc-mòbil light amenitzada pels Dj’s locals Climax, i a continuació música fins a
la matinada.
El diumenge, 9 de setembre, van tenir
lloc actes tan populars com la menjada
de flams i l’estirada de corda, així com
la XX trobada de puntaires. També es va
celebrar la segona jornada de les Agro
Olimpíades, i altres activitats esportives, sempre presents a la Festa Major: el
campionat 3 bandes de billar, el conegut
concurs de tir de precisió amb aire comprimit, la lligueta de futbol amb play i la
Palangana GP entre blaus i vermells.
Entrada la tarda vam poder gaudir de
la migdiada popular entre blaus i ver-

El quart dia de Festa Major, 10 de setembre, un gran parc infantil d’inflables
esperava els més petits a la plaça dels Països Catalans! I a la tarda l’espectacle infantil “La volta al món” de la companyia
Encara Farem Salat, amb canonada dolça
dels trabucaires i xocolatada!
També, durant aquesta jornada, es va
celebrar una missa pels malalts i la gent
gran, organitzada pels Voluntaris llinassencs; el concurs “Tens Talent?” un
divertit concurs que organitza la Palangana per tal de descobrir nous talents en
qualsevol àmbit; i una cercavila a càrrec
de l’Esbart Dansaire de Llinars amb una
posterior ballada de danses tradicionals,
com inici de la celebració del seu 25è
aniversari.
A les deu del vespre a la Plaça dels Països
Catalans i organitzat pels Deixebles de la
Kabra, es va celebrar la Nit Jove amb Perill d’Allau, El Puchero del Hortelano, La
Terrasseta de Preixens i Dj Marvin.

Dimarts, 11 de setembre, últim dia de
Festa Major i Diada de Catalunya, els trabucaires van ser els encarregats de donar
inici a la festa amb el seu famós suau
despertar per diferents carrers del poble.
Entre les activitats més destacades durant aquest dia van tenir lloc els actes
oficials de l’11 de setembre que es van
desenvolupar a la plaça dels Països Catalans. L’alcalde de Llinars, Martí Pujol,
va donar la benvinguda i a continuació
es va procedir als parlaments dels grups
polítics municipals que en acabar van fer
la tradicional ofrena floral a l’escultura
del Drac de Jaume I El Conqueridor. La
coral Turó del Vent va entonar el Cant
dels Segadors i els trabucaires van fer
la tradicional salve d’honor. Els Xics de
Granollers van fer un pilar a la Plaça dels
Països Catalans que va donar lloc a una
cercavila fins a la plaça de la Vila on va
tenir lloc la Diada Castellera per part dels
Xics de Granollers, els Marrecs de Salt i
els Castellers de la Vila de Gràcia.
També el dia 11 va tenir lloc una de les
activitats més característiques de la
nostra festa: el concurs de paelles i dinar de germanor que organitza la Colla
Gegantera. A continuació els Deixebles

de la Kabra van oferir un monòleg fi
de paella al passeig de Lluís Companys.
També va tenir lloc una ballada de sardanes amb la cobla Iluro a la Plaça de
Santa Maria i una sessió de danses africanes a càrrec de Casadimansa al pati
de Can Mas Bagà.
Com a actes esportius, en aquesta darrera jornada es va celebrar el 3x3 de
bàsquet entre blaus i vermells organitzat
pels Senglars i Cabirols del Corredor, la
triangular 4 modalitats de billar, el torneig de futbolins i un reconeixement
molt especial als millors esportistes de
l’any, que es va celebrar a la sala de Plens
de l’Ajuntament.
El fi de festa va anar a càrrec dels Diables
la Piula amb una novetat: el Correfoc Femení Fi de Festa i la ballada del Corb, en
Borni. Durant la ballada es va descobrir
el veredicte de la competició entre vermells i blaus; aquest any els vermells han
estat els guanyadors.
I per acabar la Festa Major va tenir lloc
el gran castell de focs d’artifici. A continuació dels focs el Motor club va oferir
una sessió de música Fi de Festa Major al
parc dels Corbera.

CAPVUITADA
Aquest any, i com a novetat els Senglars i
Cabirols del Corredor van celebrar la capvuitada de Festa Major a la pista annexa.
Així, el dissabte, 15 de setembre va tenir
lloc la “Senglanada” que va constar d’un
sopar seguit de dos concerts a càrrec del
“Trobador de Rovellons” i “Brams”, i una
sessió del Dj Rombeta.
A l’endemà, diumenge, 16 de setembre la
Coral Turó del Vent va oferir el “Concert
de Pel·lícula” sota la direcció d’Emili Fortea, a la capella de Can Mas Bagà.
Imatges cedides per Albert Soler.
Si voleu visitar el seu bloc sobre fotos de Llinars, entreu a:
http://fotosdellinarsdelvalles.blogspot.com.es

La Patufa, capgrossos i gegantons
Parroquial, van decidir restaura-la i crear un grup sota el nom de
“La Patufa, capgrossos i gegantons”.
L’Agenda de Serveis ha parlat amb dos membres d’aquest grup:
el David Auladell i l’Arnau Guardi.

David, Arnau, què és la Patufa? Què representa per a vosaltres?

Els gegants de Llinars i la Patufa van ser creats pel Casal Parroquial
l’any 1974. Quan va néixer la Colla Gegantera, l’any 1993, es van
encarregar de fer-ne una restauració i promocionar-los en el poble i
en les trobades geganteres que es celebraven en diferents pobles de
Catalunya.
La Patufa, però, va quedar una mica relegada de participar en aquestes trobades degut a les seves grans dimensions.
Al 2010, un grup de joves de Llinars, alguns d’ells vinculats al Casal

La Patufa és un drac que tira aigua de 8 metres de longitud, 2 d’alçada
i gairebé 2 d’amplada que, juntament amb els gegants, van ser creats
l’any 1974 pel Casal Parroquial. Nosaltres vam decidir restaurar-la l’any
2010, amb el permís del Casal perquè feia molts anys que no sortia, i la
vam presentar al poble durant el pregó de Festa Major de l’any passat,
organitzat pel Casal. Per a nosaltres representa un símbol de la nostra
cultura i del nostre poble.
Com va sorgir el vostre grup?
Va sorgir precisament a partir de la restauració de la Patufa al 2010, any
que també es celebrava el 75è aniversari del Casal Parroquial. Un cop
restaurada vam pensar que podríem formar un grup per incentivar la
cultura popular i tradicional catalana a través de trobades relacionades
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amb el món geganter i representar el nostre poble en altres municipis. I
així va sorgir “La Patufa, capgrossos i gegantons”. El nostre és un grup
vinculat al Casal Parroquial fins que no es constitueixi com una entitat
definida, i rebem el suport de la colla gegantera per treure els gegants i
participar de les diferents trobades relacionades amb el món geganter.
Ha participat La Patufa d’aquestes trobades?
La primera aparició pública de la Patufa fora de Llinars va ser el dia
16 d’agost a la Festa Major de Sant Antoni de Vilamajor, tot i que no
la podrem portar a les diferents trobades en les quals participarem
amb els gegants perquè les dimensions tan grans de la Patufa fa
que, de moment, sigui inviable que surti del poble.
Quines són les activitats més destacades que realitza “La Patufa, capgrossos i gegantons”?
Com activitats principals a Llinars, relacionades amb el món gegan-

ter, realitzem dues trobades: una durant la Festa Major, i l’altre a la
Fira dels Torrons. Aquest any durant la fira farem la presentació dels
gegants que ara estan en fase de restauració.
Fora del poble participem en diferents trobades geganteres, la més
important, la ciutat gegantera, que es tracta d’una gran trobada
en la qual hi estan convidades totes les colles de Catalunya. És la
festa més important del món geganter i cada any es celebra en un
municipi diferent, l’any que ve es celebrarà a Calella.
També realitzem altres activitats, com el dinar que vam organitzar pel primer aniversari de la Masoveria, al mes de maig. A l’estiu,
concretament el dia 25 de juliol, vam organitzar una sessió de bany
nocturn, sopar i cinema a les Piscines municipals Pere Planas. I per
la Castanyada, 31 d’octubre, vam celebrar un sopar popular amb
espectacle i un concert amb el grup “Raska”. Esperem doncs, poder
organitzar més actes en properes ocasions.

XVI Fira dels Torrons
La Fira dels Torrons de Llinars celebrarà la seva XVI edició el cap de setmana de l’1 i el 2 de desembre.
La Unió de botiguers, comerciants i
professionals de Llinars (UBIC) organitza juntament amb l’Ajuntament aquesta fira prèvia a les festes nadalenques
en la qual hi destaquen, entre altres,
els productes típics d’aquestes festes i
que des de la seva XII edició compta
amb la marca fira que l’identifica.
La seva ubicació, com en anteriors edicions serà a la plaça dels Països Catalans
en la qual es desplegaran una vuitantena de carpes aproximadament amb tota
mena de productes, predominant els de
Nadal, de la mà de torronaires, pastissers i neulers.
Durant les dues jornades hi hauran espectacles d’animació. I com cada any es
tornaran a repetir la xocolatada, els inflables, la botifarrada popular i el dinar
del migdia.
La celebració any rere any d’aquesta
fira es remunta a una tradició recuperada de fa molts anys. La Fira dels Torrons
rep més visitants cada any, donat el seu
protagonisme i el seu programa festiu
d’activitats i actes variats. Una de les
activitats, que aquest any es presenta
com una novetat, serà un concurs de
fotografies amb instagram. Des d’aquí
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convoquem a tots els instagramers amb
ganes de recórrer la Fira dels Torrons a
fer fotografies i pujar-les a instagram
en #instafdt, un concurs a instagram
per a que el més bonic de la fira estigui
també retratat a la xarxa.
Participar-hi és molt fàcil, només cal pujar
fotos fetes a la fira durant els seus dos dies
de durada i etiquetades amb el hashtag
#instafdt. Se’n poden pujar tantes com
es vulgui i la temàtica és lliure: només
s’ha de recórrer l’espai ubicat de la Fira i
deixar-se inspirar per tot el que hi trobeu.
A canvi, es podrà guanyar un val de compra als establiments associats a la UBIC.
Un jurat donarà el veredicte abans del 16
de desembre, a temps per a que els premiats puguin fer les compres de Nadal.

Qui vulgui participar-hi no necessita inscripció prèvia
al concurs.

Curs d’anglès
de negocis
Del 29 d’octubre al 13 de desembre,
el Servei d’Ocupació de Llinars del
Vallès està celebrant un curs d’anglès
de negocis adreçat a persones aturades del poble amb experiència i/o
formació en el camp administratiu,
amb un nivell mig d’anglès.
El curs, que es celebra de dilluns a dijous
al matí a Can Mas Bagà, està subvencionat per l’Ajuntament de Llinars i compta amb 11 alumnes que han hagut de
fer una prova de nivell per accedir-hi.
En total el curs tindrà una durada de 78
hores i el seu preu ha estat de 22 euros.

L’AJUNTAMENT DE LLINARS PER L’OCUPACIÓ
Tallers de recerca de feina
Dijous 8 de Novembre a les 9.30 h
Crea i gestiona el teu compte de correu electrònic.
Dijous 15 de Novembre a les 9.30 h
Realitza un bon currículum i una carta de presentació.
Dijous 22 i 29 de Novembre a les 9.30 h
Coneix i gestiona els canals de recerca de feina per Internet.
Dijous 13 de Desembre a les 9.30 h
Coneix i gestiona els canals de recerca de feina per Internet.
Dijous 20 de Desembre a les 9.30 h
Saps com superar una entrevista de feina?
Inscripcions a Can Mas Bagà / Tel. 93 841 38 42.
Per poder assistir a aquests tallers heu d’estar inscrits en el Servei Local d’Ocupació
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Amics de la unió a l’Escola
de música de Llinars
Aquest nou curs escolar 2012/2013,
l’Escola Municipal de Música de Llinars del Vallès serà gestionada per
l’Escola de Música Amics de la Unió.
El nou equip de gestió, que està encapçalat per Joan Vila Jover, es va presentar
als actuals alumnes de l’escola i a tots
aquells que hi estaven interessats al mes
de juliol a Can Lletres.
Des d’Amics de la Unió s’ha dissenyat un
projecte organitzatiu i pedagògic, amb
l’objectiu d’oferir a Llinars del Vallès i al
seu entorn, una formació musical adaptada als plans d’estudis reglats alhora
que es fomenta entre els alumnes i les
seves famílies l’interès per la música i la
cultura en general.

L’Ajuntament de Llinars,
nova Entitat de Registre idCAT
Des del passat 15 d’octubre, l’Ajuntament de Llinars del Vallès presta el
servei com a entitat de Registre idCAT.

També permet signar digitalment factures, autoritzacions, correus electrònics,
etc.

El servei idCAT és un certificat digital
que identifica al ciutadà/na i que permet tramitar electrònicament amb:

Amb un certificat idCAT el ciutadà/na
evita esperes, pot fer tràmits des de casa
a qualsevol hora del dia i es garanteix
la seguretat de les comunicacions electròniques.

Ajuntaments i altres ens locals: padró
municipal d’habitants, domiciliació de
rebuts, taxes i preus públics, etc.
Generalitat de Catalunya: portal
e-tributs, portal subhastes electròniques, Oficina Virtual de Tràmits, etc.
Administració estatal: declaració de
renda, consulta de la vida laboral, Seguretat Social, Correus, etc.
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Tots els ciutadans que desitgeu obtenir
el certificat podeu adreçar-vos a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament, plaça de la Vila, núm. 1, amb
el document d’identitat corresponent
vigent.
Per a més informació podeu consultar el web
www.idcat.cat

Seguint la política que l’Escola de Música Amics de la Unió ha portat a terme
en els darrers quinze anys, en aquest
nou projecte es treballarà per a la integració de les activitats del centre en
el teixit associatiu i cultural del municipi i de la comarca en general, dotant
a l’escola de cors i orquestres de bon
nivell que puguin oferir concerts de
qualitat.
Els responsables de l’Escola de Música
Amics de la Unió han expressat que
encaren aquest projecte amb moltes
ganes i molta energia esperant que
el model que ha funcionat amb èxit
fins ara sigui una realitat a Llinars del
Vallès.

Cotxes elèctrics
El passat 25 de juliol, l’alcalde de Llinars del
Vallès, Martí Pujol, va fer la presentació
de tres cotxes elèctrics, que ha adquirit
l’Ajuntament per tal de reduir el consum
energètic i afavorir el medi ambient. Es
tracta d’una moto elèctrica, un Renault twizy
i una Renault kangoo. La brigada municipal va començar
a utilitzar aquest tipus de tecnologia elèctrica l’any 2011.
Durant la presentació, que va tenir lloc a la plaça dels Països
Catalans, l’alcalde va explicar que recentment han caducat
alguns rentings dels vehicles del consistori i davant la necessitat de renovar la flota de vehicles, s’han decidit pels elèctrics, que per altra banda suposen una reducció del consum
energètic, un estalvi econòmic i afavoreixen el medi ambient.
El sistema elèctric té un cost d’1,5 euros cada 100 quilòmetres, mentre que un cotxe de benzina amb el preu actual pot
arribar als 8 euros. A més, els cotxes elèctrics s’estalvien les
revisions de canvi d’oli i filtres. L’autonomia d’aquests vehicles és de 80 quilòmetres. Al tractar-se de vehicles ambientalment ecològics s’ha comptat amb una subvenció del 35%.

gada a Catalunya. Aquest rally és el més important que es
celebra al sud d’Europa, amb una participació aproximada
de 90 vehicles.
Un dels punts de sortida era el nostre municipi. Els vehicles
participants van sortir de Llinars després de carregar les bateries amb l’energia elèctrica de les plaques solars ubicades
a l’aparcament de l’Esportiu, fet que va permetre que tots
aquests vehicles fessin el seu recorregut amb emissions ambientals zero. El recorregut finalitzava a l’Arc de Triomf de
Barcelona.
Per altra banda, el dia 21 de setembre es va realitzar al circuit
de Montmeló les e-Jornades, unes jornades que agrupen experts del sud d’Europa per parlar sobre les experiències amb
vehicles elèctrics, i tenen com objectiu sensibilitzar, educar i
divulgar sobre la mobilitat elèctrica.
En aquestes jornades l’alcalde de Llinars, Martí Pujol, i l’enginyer municipal, Marià Bes, van ser convidats com a ponents
d’una taula rodona per parlar sobre les seves pròpies experiències amb aquest tipus de vehicles.

L’Ajuntament de Llinars del Vallès disposa d’un espai reservat
per a la càrrega de les bateries dels cotxes elèctrics o híbrids
a l’aparcament públic ubicat al costat de la pista annexa. Tothom qui vulgui utilitzar-lo s’ha de posar en contacte amb
els serveis tècnics (Ca l’Alemany). Aquest servei és totalment
gratuït per a tots aquells vehicles de ciutadans i ciutadanes
censats a Llinars.
El dia 14 de setembre l’Ajuntament va participar amb els
tres vehicles al Rally elèctric que es celebra per segona ve-
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Futbol Sala Llinars
El passat 14 de juliol, amb motiu del
lliurament de premis del 25è torneig
d’estiu de Futbol Sala de Llinars, va
tenir lloc un homenatge a l’equip de
categoria juvenil del FS Llinars, pels
seus títols de campió de lliga i campió de copa catalana de la Federació
Catalana de Futbol Sala.
Jonás Tinoco, Aleix Mosqueda, Albert
Sánchez, Pau Castillo, Sergio Perea,
Adrián Garvin, Marc Fita, Mario García,
Sidi Lamine i Sergio Ruíz juntament a

l’entrenador Jónatan Lozano són, a l’actualitat, els components de l’equip.
Manuel Lozano Abellán, va presidir
l’homenatge en el seu darrer acte com a
president, després de més de 10 anys al
capdavant de l’entitat.
L’entitat va voler així mostrar el seu
agraïment a Manuel Lozano per la seva
dedicació durant tots aquests anys, i
donar l’enhorabona als integrants de
l’equip guanyador.

Club Futbol Sala Llinars
L’Agenda de Serveis ha tingut el plaer d’entrevistar a Francesc Moral, nou
president del Futbol Sala Llinars, que enguany ha canviat de directiva,
després de deu anys d’estar al capdavant de la presidència el Manuel Lozano Abellán.
La nova directiva està composta pel Francesc Moral, president del club;
Lorenzo Delgado, vicepresident, ambdós també s’encarreguen de portar
a terme la gestió del club; Francisco Alba, coordinador esportiu i Agustín
Pérez, encarregat de la gestió de competicions.

En aquest apartat, també ens hem ficat de ple, per tal de poder participar de
forma molt més activa tant a la Federació Catalana de Futbol Sala com a la
Secció de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol, atès que les nostres
categories participen a totes dues.

Per altra banda el Club Futbol Sala Llinars ha celebrat aquest estiu el 25è
aniversari del seu torneig de Futbol Sala i el seu equip juvenil ha estat
campió tant de lliga com de la Copa Catalana.

En l’àmbit intern del club, entenem i sabem que tot el que fem i pensem, està
encaminat a la pràctica de l’esport dels nostres jugadors i per això hem de
facilitar el desenvolupament normal dels entrenaments i partits, així com
tenir la màxima cura d’ells. Per això també s’han originat canvis a nivell d’organització.

Francesc, com va sorgir el club de Futbol Sala Llinars?

Com esteu organitzats actualment?

Fa 25 anys un grup d’amics, veïns de Can Boatell en la seva majoria, van organitzar un Torneig de Futbol Sala. Llavors es jugava en el que és ara l’Institut
Giola i en el ja derruït Club de Tennis.

A nivell intern ens hem organitzat en tres àrees bàsiques: coordinació esportiva, gestió de competicions i gestió del club.

Uns anys més tard i donat l’èxit de la convocatòria, es va decidir crear una
entitat esportiva, aprofitant la creació, tal com la coneixem, de la Pista annexa.
També llavors es va començar a competir regularment amb diverses categories.
A finals d’aquest any 2012 es compliran 20 anys d’aquest esdeveniment. Ara
s’ha produït un canvi a la directiva del nostre club i volem agrair a tots els
col·laboradors del club aquests primers 20 anys, especialment als presidents
que ens precedeixen, Francisco Rodríguez Lomas i Manuel Lozano Abellán,
que ens han facilitat el treball d’inici i sabem que seguiran prestant-nos el
seu suport i experiència.
Quins són els vostres objectius?
El Futbol Sala Llinars vol ésser una entitat integrada amb el poble, participar
amb i per la nostra societat i esdevenir un referent esportiu. Per això, hem de
treballar a partir d’ara amb les àrees d’Esports, Joventut i Cultura de l’Ajuntament per satisfer, no tan sols als nostres esportistes i famílies, sinó també
a les famílies i esportistes que vindran, tant en l’àmbit esportiu com en el
social. No oblidem, per descomptat, la resta d’Entitats Esportives de Llinars
amb les que volem col·laborar al màxim. Tots anem al mateix vaixell i som
companys de viatge.
I com no, la nostra imatge és molt important dins i fora del nostre municipi
i per això estem elaborant unes normes comunes a totes les categories en
els nostres desplaçaments tant en competició oficial com en esdeveniments
amistosos.
Quins canvis vol experimentar aquesta nova directiva?
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la Generalitat de Catalunya 58/2010 de 4 de maig, de les entitats esportives
de Catalunya.

A l’apartat institucional, cal revisar els Estatuts, cosa que ja s’està fent, per
tal que estiguin d’acord amb la nova llei d’Entitats Esportives, el Decret de

L’àrea esportiva, treballa coordinant les categories, els entrenadors i els seus
entrenaments, el futbol base i la connexió entre categories contigües. Una
tasca difícil si volem, que volem! tenir una imatge i un sistema de joc comú.
Volem que el nostre futbol base arribi a la categoria Sènior, que no dubtem
estarà, en un futur proper, en primera línia de competició.
La gestió de competicions té una labor important, tant al llarg de la temporada, com abans i després d’aquesta. Volem facilitar, en la mesura del possible, els horaris i els desplaçaments, la gestió de fitxes i el contacte amb les
federacions i la resta de clubs. No menys important és, com ja hem indicat,
assegurar la imatge del club en competició, tornejos i partits amistosos tant
dins com fora de les nostres instal·lacions.
La gestió del club FS Llinars vetllarà pel correcte funcionament de les instal·
lacions, facilitades, no hem d’oblidar-ho, per l’Ajuntament de Llinars del Vallès. Volem que tots: jugadors, família, espectadors i col·laboradors gaudeixin
d’aquest esport i, per a això, volem modernitzar la nostra gestió, facilitar la
comunicació tant amb jugadors com amb pares i mares, entitats i estaments;
millorar els equipaments, i per descomptat, ser, com hem estat, un referent en
el Futbol Sala del nostre entorn.
Com s’ha presentat aquesta nova temporada?
Aquesta pretemporada hem posat els nostres esforços a organitzar grups de
futbol base, recuperar escola. Això ens permetrà en un mitjà i llarg termini,
donar, als nens, nenes, i joves del FS Llinars, una continuïtat any rere any en
el nostre club.
La pretemporada va començar el 27 d’agost per a les categories femenines i
el 28 d’agost per a les masculines. Per altra banda l’equip Sènior, que aquest
any competirà en una categoria superior, va ser el primer en començar la
competició, el 29 de setembre. Aquest any ens hem animat a fer una presentació del club el dia 22 de setembre a la qual vam convidar a l’equip Teià
Futbol 5, present en competició a les mateixes categories que nosaltres.

Reconeixement als millors esportistes locals
El passat 11 de setembre va tenir lloc
a la Sala de Plens de l’Ajuntament un
acte de reconeixement als millors esportistes locals.
L’acte, presidit per l’alcalde del municipi,
Martí Pujol i la regidora d’esports, Joana
Lorente va reconèixer la gran tasca que
els esportistes locals han desenvolupat
al llarg dels dos darrers anys i que han
portat el nom de Llinars arreu del món.
Aquests esportistes han estat:
Laura Martin, del Club Escacs Llinars,
que gaudeix d’un gran palmarès amb
els següents títols obtinguts: campiona de Catalunya infantil i juvenil
2011, subcampiona d’Espanya infantil
i tercera d’Espanya Juvenil 2011, 14a
al campionat d’Europa infantil 2011,
campiona d’Espanya infantil de l’equip

de Catalunya 2011, subcampiona de
Catalunya cadet 2012 i campiona d’Espanya cadet de l’equip de Catalunya
2012.
Equip de sub-8 del Club Escacs Llinars,
campions de Catalunya per equips de
sub-8 2011.
Equip de sub-14 del Club Escacs
Llinars, campions de Catalunya per
equips de sub-14 2011.
Equip A del Club Escacs Llinars, ascens
a segona divisió catalana 2012.
Lluís Coll del Club Escacs Llinars, campió de Catalunya de veterans 2011.
Premiat també per la seva trajectòria
esportiva.
Equip Cadet del Club Bàsquet Llinars,
campió de la promoció de Catalunya
2012.
Alfons Garrido del Centre Excursionista, expedició al Huascaran (Perú) 2012.

Pol Casals, medalla de bronze de 60
metres llisos d’atletisme al campionat
de Catalunya 2012.
Albert Acedo, campió de Catalunya
de la modalitat d’sprint 2012 de curses
d’orientació.
Pau Acedo, campió de Catalunya de
llarga distància 2012 i subcampió de
Catalunya de mitja distància 2012 de
curses d’orientació.
Equip de futbol Infantil A del Club
Esportiu Llinars, campió de grup 25 de
tercera divisió 2012.
Equip Aleví A del Club esportiu Llinars
de rítmica, campiones del Vallès 2012.
Carla Arribas de Patinatge Artístic Llinars, segona a la competició interclub
2012.
Andrea Perez de Hoquei Línia, campiona de Catalunya Juvenil 2012 i millor
jugadora de la Lliga Catalana femenina.

entre 100 i 200 espècies i això ha provocat confusió a l’hora de relacionar
espècies trobades amb els que surten en
aquests llibres. Per posar un exemple, la
Tania ens va comentar que últimament,
donades les darreres pluges i el retard de
l’arribada del fred, un bolet molt verinós
anomenat lepiota brunneoincarnata ha
proliferat en nombrosos llocs: boscos de
pins i alzines, marges de camins i sobretot zones ajardinades urbanes. Aquest
bolet, per la seva forma i el seu color
grisós es pot arribar a confondre amb el
fredolic, que és una espècie comestible.
Per aquest motiu, és realment necessari
estar molt ben informats a l’hora d’anar
a buscar bolets i sobretot no agafar mai
cap espècie que creixi en ambients urbans: jardins, rotondes, o zones molt
properes a les carreteres i autopistes, ja
que aquestes espècies han absorbit la
contaminació de l’ambient i els tòxics
que s’acumulen al terra.

facebook per a tots aquells que desitgin
tenir qualsevol informació sobre bolets
www.facebook.com/bolets.info.

Temps de bolets
El cap de setmana del 10 i 11 de novembre va tenir lloc “Temps de Bolets”, una sèrie d’activitats i actes entorn al món boletaire que cada any es
celebra a Llinars per als amants dels
bolets i per a totes aquelles persones que comencen a interessar-se per
aquest món.
Can Lletres va acollir una mostra de bolets oberta al públic dissabte a la tarda i
diumenge al matí. Tania Jiménez, llicenciada en biologia i especialitzada en micologia resolia i responia tots els dubtes
relacionats amb el món boletaire.
L’Afició de la Tania cap als bolets li ve des
de petita i ha centrat gran part dels seus
estudis en realitzar una tasca informativa sobre la toxicitat dels mateixos.
La Tania ens va explicar que a Catalunya hi ha entre 8.000 i 10.000 espècies
de bolets, moltíssimes més que el que
la gent normalment creu. Els llibres que
parlen de bolets habitualment recullen

La Tania disposa d’una pàgina web divulgativa www.bolets.info i d’un compte de

Dissabte, però, també van tenir lloc activitats tan interessants com una sortida
boletaire al Parc del Montnegre i Corredor, que va aplegar unes 35 persones
aproximadament, i una xerrada que portava per títol “Els bolets a casa nostra”
que va comptar amb l’assistència d’una
cinquantena de persones i que va permetre als assistents conèixer els bolets de
més a prop i aprofundir en alguns aspectes de la seva ecologia.
Per completar el cap de setmana es van
celebrar dos espectacles de caire musical: un concert a càrrec de Lídia Pujol i
Miquel Àngel Cordero, titulat “La nuesa
de la ressonància elemental” la nit de
dissabte; i un espectacle infantil “Bufar i
fer ampolles” a càrrec de la Cia Pentina el
Gat diumenge al migdia. Aquests darrer
acte estava inclòs dins els actes de Viu el
parc, parc del Montnegre i el Corredor.
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Us oferim tres receptes ideals per a la tardor, que la
Paqui de la Cámara, ex alumna del curs de cuina per
a col·lectivitats, ens ha fet arribar.

Gaudiu-les!

CREMA DE
CARBASSA

PASTA A LA
MARINERA

ARRÒS
AMB LLET

INGREDIENTS

INGREDIENTS

INGREDIENTS

1 carbassa
½ ceba
1 got de nata líquida
100 grams de formatge al gust
(fresc, de burgos, de cabra...)
1 torrada de pa
Oli d’oliva
Sal
Aigua

½ ceba
2 dents d’all
1 sípia
Julivert
Un polset de pebre vermell
Un got de vi blanc
200 grams de cloïsses
400 grams de musclos
2 gambes per persona
Pasta: cintes, macarrons o el que
més ens vingui de gust

150 grams d’arròs
4 cullerades soperes de sucre
1 litre de llet
1 tronquet de canyella
Canyella en pols
La pell d’una llimona
i d’una taronja

PREPARACIÓ
Trossejar la carbassa i la ceba i
posar-les al foc amb oli d’oliva verge
fins que quedin toves i es comencin
a daurar. Cobrir amb aigua i deixar
coure durant 20 minuts a foc
mig. Un cop passat aquest temps
incorporar el formatge trossejat i
triturar-ho tot. Tornar a posar al foc.
Afegir la nata, reservant una mica
per decorar el plat al final de tot.
Comprovem el punt de sal i afegirem
la que calgui. Tallar la torrada de pa
en daus.
Servir la crema en els plats i decorar
amb un rajolí de nata i els daus de
pa torrat.
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PREPARACIÓ
Fer un sofregit amb la ceba i les dents
d’all. Quan estigui daurat afegir la
sípia neta i tallada, el pebre vermell i
el got de vi. A continuació afegir les
gambes, les cloïsses i els musclos. Bullir
la pasta a part i afegir al sofregit.
Un cop estigui tot barrejat picar una
mica de julivert i afegir per sobre.

PREPARACIÓ
Escalfar la llet, quan estigui a
punt de bullir afegir l’arròs, el
sucre, el tronquet de canyella, la
pell de la llimona i de la taronja,
i posar-ho a foc mig durant 20
minuts aproximadament, remenant
contínuament.
Deixar-ho reposar durant 10 minuts
tapat amb un paper de cuina. A
continuació servir-ho en els plats
desitjats i decorar amb la canyella
en pols. Deixar-ho refredar.

Castell Vell

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

A l’est del Coll de Can Bordoi, a 401
metres d’altitud trobem les runes del
Castell Vell, també conegut com Castell
del Far, construït al segle IX o X sobre
possibles runes ibèriques i romanes.
El Castell del Far consta com a propietat
de Gombau de Bessora des de 1041. A la
seva mort va passar al domini comtal i fou
enfeudat als vescomptes de Barcelona. Al
segle XII passa a pertànyer a un primer
llinatge conegut, els Desfar, vassalls dels
comtes de Barcelona. Entre les seves funcions, els senyors del Castell dictaven la
llei, imposaven càstigs als infractors, cobraven rendes als pagesos i controlaven
que la terra fos conreada.
Al segle XIII Rimbau Desfar va fer una reforma del Castell i el va ampliar. La seva
pubilla es va casar amb Romeu de Corbera, fet que va comportar que la baronia
de Llinars passés a pertànyer als Corbera.
Per aquest motiu la imatge del corb ha
format part de l’escut del poble durant
segles.
La família Corbera posseí i habità aquest
castell edificant una capella al 1336 dedicada a Santa Maria.
Un terratrèmol va destruir tota la fortalesa
la nit del 24 de maig de 1448. Els senyors
feudals es van salvar del terratrèmol perquè havien traslladat la seva residència a
una casa del poble i van demanar als lli-

nassencs i llinassenques que els ajudessin a
construir un castell nou, a canvi de disculpar-los de pagar durant dues generacions
el tribut anomenat d’obres del castell. La
pagesia hi va aportar mil lliures.

què sembla ser que es tracta d’un castell
dels càtars. En fer excavacions hi aparegué
l’antiga estructura envoltada de fossats,
que ara es troba al descobert, consolidada
i visible.

Amb l’ajuda dels llinassencs i llinasenques
es va construir un castell nou al nucli urbà,
actualment de propietat privada, que es
troba presidint l’actual parc dels Corbera.

En les runes hi aparegué també tot el material que tenia el castell al moment de la
seva destrucció pel terratrèmol i en especial, una gran quantitat de ceràmica dels
segles XIII–XIV, alguna d’ella amb l’escut
dels Corbera.

El Castell Vell té un especial interès per-
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A peu per la Barcelona de les dones
Una de les activitats que el Punt Dona va programar durant el mes de juliol va ser la ruta
“A peu per la Barcelona de les dones” guiada
pel Museu d’Història de Catalunya. La ruta,
que va tenir lloc el dissabte, 21 de juliol, va
consistir en un itinerari urbà pels carrers de
Ciutat Vella.
Els carrers de Barcelona estan plens d’històries de dones que han ajudat a fer d’aquesta,
la ciutat que és avui en dia. Moltes protagonistes han estat dones anònimes amb oficis,
però també reines, metgesses, intel·lectuals i
dones influents, el nom de les quals ha arribat fins als nostres dies.
Amb aquesta ruta trobem les petjades
d’aquestes dones que han deixat empremta
al llarg de la Història, des de la Barcelona romana fins al dia d’avui. Una ruta molt femenina en la que analitzem l’evolució històrica
del seu paper a la societat.
1. Porta del carrer de Regomir.
Fundació de BARCINO. I a III dC
La dona en el món antic viu sota una ideologia
profundament sexista i una societat romana
patriarcal. La dona romana té dret a l’herència però la mà de l’home la controla. En temps
d’expansió de l’Imperi les dones aconsegueixen
més llibertats, moltes es convertiren en empresàries i artesanes, també en dides i guaridores.
2. Carrer Ataülf i Carrer Palau. Capella
del Palau. Elionor de Sicília. Segle XIV.
Elionor de Sicília, filla gran dels reis de Sicília,
amb catorze anys es casà amb el seu cosí Pere
III, rei d’Aragó. Va viure amb ell greus problemes
polítics i durant els anys en els que visqué separada del marit ostentà un gran protagonisme
polític. El Palau de la Reina Elionor era conegut per les seves dimensions, per la riquesa de
plantes i flors, i per ser el primer parc zoològic
de Barcelona.
3. Dones jueves. Call jueu.
Reginó i Francesca de Barcelona. Segle XIV.
Els calls eren barris tancats a les comunitats
jueves. Les conversions obligades convertiren a
les dones en les conservadores i transmissores
dels rituals de mares a filles. Hi ha professionals

teixidores de vels i sobretot jueves prestadores.
També metgesses i guaridores com ara la llevadora Reginó de Barcelona.
Però de tots els casos coneguts de metgesses
del territori de la Corona d’Aragó, el cas de la
Francesca de Barcelona, és probablement el
més especial. D’acord amb la documentació
sabem que Francesca exercia la medicina i la
cirurgia des de feia temps a Barcelona. A més,
aquesta pràctica la realitzava sense amagar-se,
per a què tota la població de la capital catalana
pogués sol·licitar els seus serveis. Aquest fet li
portaria, a principis de la dècada de 1390, els
primers problemes legals.
Tot i així va assolir el màxim reconeixement
per part del rei. Va passar de ser multada per
exercir la medicina, a ser reconeguda com a
metgessa: obstetra i pediatra; i a més, en una
segona etapa ja també com a cirurgiana.
4. Carrer del Bisbe Caçador. Palau de la
Comtessa de Palamós. HIPÒLITA ROIS DE
LIORI/ESTEFANIA DE REQUESENS. Segle XVI.
Hipòlita de Roís va esdevenir una important
dama de l’edat moderna quan es va casar
amb el governador de Catalunya, Lluís de Requesens. Amb la mort d’aquest, la Hipòlita es
convertí en una dona forta i gran negociadora
que va saber aprofitar la seva xarxa d’influències. Al mateix temps serà una matriarca,
protectora de la llar i transmissora de la cultura. D’ella conservem Les cartes íntimes d’una
dama del segle XVI, (cartes que enviava a la
seva filla Estefania de Requesens quan aquesta es va traslladar a viure a al cort espanyola)
que ens fan conèixer com era la vida quotidiana d’una noble d’època moderna.
5. Carrer Mirallers cruïlla carrer dels
Vigatans. Carassa. PROSTITUCIÓ. Segle XVII
Seria l’any 1609 quan la ciutat establí una casa
per aquelles dones que havien portat una vida
“llicenciosa” i volien abandonar-la, amb la finalitat de dur una vida exemplar imitant Santa
Maria Egipcíaca. Hem de recordar que entre
l’Església i la prostitució hi havien molts lligams
econòmics al llarg de la història per “reconduir
els diners del pecat cap a causes més piadoses”.
La ciutat tenia molts bordells i un conjunt de
símbols perquè fossin fàcils de reconèixer i la
carassa és un exemple.
6. Plaça de la Llana. Rebombori del pa.
Segle XVIII.
La societat urbana precapitalista en canvi no
va beneficiar en absolut les dones. La dona era
vedada a qualsevol paper polític, a l’accés als
estudis reglats, als gremis. La sortida laboral era
el filat, la costura, l’elaboració de pa i el servei
domèstic. En la nova societat no tenien altre
protagonisme que la cura de la casa i dels fills,
mentre que s’infravalorava la seva tasca, fins i
tot la maternitat. I per aquesta defensa de la
família l’any 1789 elles foren les autèntiques
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protagonistes del rebombori del pa, una expressió de la ira popular davant l’augment del
preu del que aleshores era el primer producte
bàsic de la dieta alimentària.
7. Carrer/ Plaça de les beates.
Juliana Morell. Segle XVII.
A la plaça construïren el seu convent les beates de Sant Domènec, fundació de Sor Joana
Morell, el 1532, creada per donar instrucció a
les noies de famílies pobres. Juliana Morell, una
humanista del Raval, estudià al convent i s’especialitzà en filosofia, física, dret civil i canònic.
Mantingué pública controvèrsia entre dialèctica i ètica i va obtenir el grau doctoral a Avinyó.
Juliana és elogiada com una de les intel·lectuals
més destacades del segle XVII.
8. Carrer Sant Pere més baix.
Dolors Monserdà. Segle XIX.
Dolors Monserdà és una de les primeres feministes a Catalunya i utilitzà l’escriptura per
denunciar la situació de submissió en que es
trobava la dona. Representa un feminisme conservador, catalanista i catòlic. Fou impulsora
d’obres de caràcter social i feminista: parla de
la dona obrera i de la burgesa del XIX. Obra important Estudi feminista, així com altres novel·
les on es mostra com a reformadora social i
defensora de la dona.
9. Institut de Cultura i Biblioteca Popular
de la Dona. La Biblioteca Francesca
Bonnemaison. Primers anys del Segle XX.
Francesca Bonnemaison va fundar a Barcelona l’any 1909 l’Institut de Cultura i Biblioteca
Popular per la Dona (1909-1936), la primera
biblioteca pública de dones de tota Europa. Era
important oferir un ensenyament modern i de
qualitat a les joves de la petita burgesia i dones
de la classe treballadora. Una tasca educativa
notabilísima que incloïa estudis de batxillerat i la
creació d’una caixa de previsió contra l’atur per
a les seves sòcies. Els seus treballs es van allargar
fins a la segona República quan fou líder de la
Secció Femenina de la Lliga Catalana. Encapçala
els moviments feministes a Catalunya.
10. Institut de Cultura i Biblioteca Popular
de la Dona. La Biblioteca Francesca Bonnemaison. Meitat i finals del Segle XX.
Després de la guerra civil i l’arribada del
franquisme, comença la decadència en el paper de la dona. Elles seran útils per a la llar
i sempre estaran per sota de l’home. La dona
perd els valors que s’havien aconseguit, i la
Secció Femenina de la falange s’encarrega
d’escampar el nou rol de la dona. Els temps
canviaren als anys 60 i 70, quan la dona demanà igualtats. Elles seran una forta oposició
del franquisme que amb el final d’aquest comença el camí a la democràcia aconseguint
les igualtats desitjades.

SANTA LUCÍA
La terra, el poble, la llum
El Pep Baiges va viatjar amb un grup d’amics a
l’illa de Santa Lucía, un petit estat insular independent ubicat al mar carib, al nord de San
Vicente i Las Granadinas i al sud de Martinica.
Santa Lucía és una de les illes de Barlovento: illes septentrionals de les Petites Antilles. Algunes d’aquestes illes
principals són Granada, Martinica, Santa Lucía, Barbados,
Guadalupe, Dominica, Trinidad i Tobago.
Derek Walcott, nascut el 1930 a Castries, la capital de
l’illa, ha estat un dels seus fills més reconeguts al llarg del
món. Premi Nobel de literatura el 1992, la seva obra gira
entorn a les costums i experiències de les seves arrels caribenyes, fet que el confirma com el representant actual
del Carib anglòfon.

Pep, per què vau decidir fer aquest viatge?
Som uns vells amics que ens reunim de tant en tant per
fer activitats tan diverses com caminar, jugar a pàdel,
pujar muntanyes, jugar al dòmino i, sobretot, compartir una bona taula. Quan vàrem descobrir la navegació,
vàrem pensar que el Carib era un bon lloc per practicar-la, degut a que la proximitat entre les illes ens
permetia visitar-ne 3 ó 4 durant el trajecte. Sortiríem
de la Martinica, direcció Santa Lucía, d’aquí cap a Saint
Vincent fins a arribar a Tobago Keys, que és una illa
paradisíaca envoltada d’una barrera de corall. Però una
avaria al veler, just a les portes de la badia de Santa
Lucía, a on anàvem a fondejar (Marigot Bay, lloc que
mai oblidarem) ens va obligar a quedar-nos-hi.
Com vau arribar fins allà?
Via Paris fins a la Martinica, on ens esperava el veler
que havíem llogat.
Quina va ser la teva primera impressió?
Amb un viatge d’aquestes característiques, en veler,
anant d’illa en illa, amb una gran càrrega aventurera...
tot és impressionant.
Què vau visitar de l’illa?
Les illes de dimensions com aquesta es visiten de cap a
peus, o sigui que no ens vàrem deixar res. Des del jardí
botànic a la cascada, el salt del Diamant que emana
d’un volcà a uns 40 graus, l’estany d’aigües sulfuroses
just al seu cràter i la panoràmica que es divisa des de
qualsevol turó, des d’on es poden apreciar el Pitons, dos
cons volcànics de grans dimensions i que són l’emblema de l’illa.
A què es dedica la gent a Santa Lucía? Quina és la seva
principal font d’ingressos?
L’agricultura, especialment el cultiu de plàtans, la canya de sucre, el mango... i una incipient indústria del
turisme en forma de luxosos resorts.
Quins idiomes parlen?
Santa Lucía era una antiga colònia anglesa, per tant
l’idioma oficial és l’anglès amb minoritaris dialectes
criolls.
Com és el menjar?
Típic caribeny: peix fresc, pollastre, “frijoles”, verdu-

res i molta fruita tropical. Fan força ús de les diferents
espècies, el curry especialment.
I el clima?
Tropical. A les 6 h s’encén el sol i a les 18 h s’apaga.
27 graus de temperatura de promig tot l’any i ruixats
puntuals i quasi diaris.
Què us ha semblat la gent?
Tranquil·la i pacífica, pobre, amb no gaire recursos, suposo que el clima afavoreix una certa passivitat.
Vas tenir en algun moment sensació de perill?
Provinent de les persones, cap. De les condicions de navegació... Molta!
Què recomanaries visitar a una persona que no ha
estat mai?
Que no es quedi en una sola illa d’aquelles. Tobago Keys,
que era el nostre destí final, diuen que és una meravella.
Pots explicar-me alguna anècdota del viatge?
L’avaria que ens va obligar a quedar-nos a Marigot Bay.
Era el trencament d’una peça semblant a una volandera. Vàrem contactar amb l’empresa que ens va llogar el
veler i ens va enviar el que deuria ser l’únic mecànic que
hi havia a l’illa. Va dir que no tenia el recanvi i que el miraria de trobar... Al cap de dos dies es va presentar sense la peça, tot i haver resseguit tota l’illa, buscant-la.
Ens va dir, però: “no problem”... mostrant-nos un tub
de loctite! “No fotis!” vam exclamar nosaltres intuint
que la seva intenció era enganxar la peça que se’ns
havia trencat. ”Quiets” va respondre, amb això, “until
finish world!” va dir... o vam entendre. Vàrem reprendre
el nostre viatge cap la següent illa i al cap de 5 hores
de navegació vam sentir un soroll estrany, i que l’aigua
començava a inundar el vaixell. La volandera en qüestió
havia cedit, l’eix del timó s’havia desenganxat, deixant
un forat per on entrava l’aigua a dojo. Sols la ràpida
intervenció del patrons, tapant la via d’aigua, ens va
salvar d’un naufragi segur. Una llanxa de salvament de
Santa Lucía ens va venir a rescatar i ens va retornar a
Marigot Bay, pel que vam deduir que Santa Lucia és...
la fi del món!
Vols afegir alguna cosa més?
Sí, que encara existeixen el pirates del Carib.
Al espatllar-se el veler per primer cop a l’entrada de
la badia de Santa Lucía, a uns 400 metres, i abans de
que comencéssim a demanar auxili, va aparèixer una
zòdiac per estribord o babord, tant s’hi val, amb un
nadiu de color, arracada tipus argolla a l’orella i gran
com un Sant Pau, que sense haver de demanar-li, ens
va tirar un cap (corda) i ens va remolcar fins a dins de
la badia. Uns 10 minuts. Nosaltres agraïts, li vam donar
efusivament les gràcies, però ell només repetia: “Two
hundred dollars, two hundred dollars... USA”. Com que
ens va semblar que si no li pagàvem ens tornava mar
endins, vàrem pagar com uns pepes. Els dies següents
ens vàrem adonar que en aquella badia no es podia fer
res sense passar per aquell individu: des de pagar-li el
dret a fondejar, fins a demanar un servei de taxi, etc, i
sempre sota la seva atenta mirada, assegut a la platja,
en una còmoda gandula!

15

16

