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Els alumnes del Ginebró
coneixen la “Lupus”
Els alumnes van comptar amb l’estimable presència de la
Lupus, un exemplar de llop ibèric cedit pel zoològic de Sevilla
La finalitat és treballar la teoria de l’evolució, estudiar conceptes com el canvi perpetu, l’origen comú, la multiplicació de
les espècies, el gradualisme i la selecció natural.
Per a això els alumnes del Ginebró van comptar amb l’estimable presència de la Lupus, un exemplar de llop ibèric cedit pel
zoològic de Sevilla.
Les sessions van prendre al llop com a fil conductor de l’esmentat projecte, i els alumnes van poder conèixer de primera
mà l’evolució d’aquesta espècie.

Durant els dies 25 i 26 del passat mes de setembre, els
alumnes de primer d’ESO de l’escola Ginebró es van desplaçar a les instal·lacions de Can Lletres per iniciar el projecte “Vida i Evolució, Darwin i l’origen de les espècies” de
sis setmanes de durada.
Aquest és un projecte vinculat en l’àmbit de les ciències de la
naturalesa i interdisciplinari amb les assignatures de socials,
català i castellà.

L’empresa Signatus, que es dedica a l’estudi i divulgació del llop,
va ser, conjuntament amb Can Lletres i l’escola Ginebró, l’encarregada d’aquest esdeveniment.
Durant aquest curs escolar, les escoles de Llinars Damià Mateu
i Salvador Sanromà també aniran passant per Can Lletres, per
treballar aquest tema en els seus propis projectes.
I independentment a les escoles, des de l’àrea d’ensenyament
de l’Ajuntament s’organitzaran tallers familiars sobre el llop
cada estació de l’any.

L’escola municipal de música de Llinars engega un nou curs escolar
El nou curs escolar de l’escola de
música comença amb molt bons resultats derivats del curs passat. Els
amics de la Unió, empresa que en
porta la gestió ha sabut redireccionar l’escola amb rigor i bon criteri, fet que ha esdevingut que de 34
alumnes ara n’hi hagi 140.
L’escola, que es troba ubicada a Can
Lletres, ha ofert el seu primer concert en motiu de Santa Cecília, el 22
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de novembre, patrona de la música.
Aquest concert, celebrat a Can Lletres
tenia una finalitat solidària en benefici de les entitats Betesda i Càrites,
on aniran a parar els diners recaptats.
Per altra banda, de cara al Nadal, l’11
de desembre es celebrarà el concert
coral de Nadal a les residències d’avis,
i el 14 de desembre a l’Església.
I durant el curs escolar tindran lloc,

entre d’altres activitats, el concert de
primavera, el concurs de composició
de Sant Jordi, un cap de setmana de
colònies o el concert de fi de curs,
iniciatives molt ben rebudes per part
de l’alumnat de l’escola.

Consolidació de projectes i noves iniciatives
a l’àmbit de l’ensenyament
En aquest nou curs escolar 2013-2014 que s’ha iniciat
recentment, les escoles de Llinars han posat fil a l’agulla amb noves iniciatives d’aprenentatge i consolidant
projectes que ja s’estan duent a terme des de fa temps.
Durant aquest curs tindrà lloc la 5a edició del ja conegut
projecte Tots Junts, caracteritzat per les seves activitats tant
esportives i culturals amb l’objectiu de cohesionar tots els
centres educatius del municipi, compartint activitats fora i
practicant la interrelació entre ells.
Un altre projecte que pretén consolidar-se és el que porta
per títol Nadal des de l’aire, aquesta serà la seva segona
edició. Els alumnes dels centres educatius del poble tornaran
a exposar les seves pancartes per diferents carrers del poble.
Les pancartes de la passada edició es reciclaran i inclouran

de noves, ja que la intenció és que cada any n’hi hagi més.
Les pintures de les pancartes representaran els valors afins
al Nadal, relacionats amb els valors humans, que cada escola
lligarà amb el seu propi projecte educatiu entorn al tema en
qüestió.
Per altra banda, en aquest curs tindrà lloc una nova iniciativa d’aprenentatge i servei al voltant de la donació
de sang, organitzat pel banc de sang i la formadora Glòria
Bassa. El curs escolar coincideix amb les captes de sang dels
mesos de novembre, febrer i maig, durant les quals els alumnes s’implicaran informant a la gent sobre els beneficis de
donar sang i ajudant logísticament durant les sessions. Serà
una manera d’aprendre el significat de la donació de sang i
alhora oferiran un servei.

II Concentració de vehicles
volkswagen clàssics
concentració de vehicles volkswagen on a part d’assistir els
dels anys 60 i 70, hi poguessin assistir els de finals dels 70, 80
i 90, que ja han entrat en la categoria de clàssics per edat. A
Catalunya fins ara només hi havia trobades de volkswagen
aircooled (amb motor refrigerat per aire) dels anys 50 als 70;
i les trobades tuning en les quals hi pot assistir qualsevol
volkswagen independentment de l’edat (poden ser nous). La
concentració de Llinars, en canvi, no és tuning ja que es valora molt l’estat, la conservació i la restauració de qualsevol
volkswagen clàssic. És, per tant, una concentració que uneix
els volkswagen aircooled dels anys 50 als 70 amb els watercooled (amb motor refrigerat per aigua) dels anys 70 als 90.
El diumenge 13 d’octubre va tenir lloc a l’Àrea Central de Llinars, la 2a concentració de vehicles clàssics,
organitzada per l’Associació VAG74. Una concentració
sense ànim de lucre i gratuïta organitzada per un grup
de gent que senten una gran admiració pels vehicles
volkswagen clàssics.
David Batlle, membre de l’Associació ens va comentar que
la idea de fer-la va sorgir perquè faltava a Catalunya una

A la concentració hi van participar 170 vehicles volkswagen
(tres d’ells venien de Bordeus), fabricats abans de l’any 90,
des del mític escarabat al volkswagen golf mk2, passant pel
volkswagen Karmann o el volkswagen corrado, i naturalment
les mítiques furgonetes volkswagen. També es podia trobar
una exposició de recanvis i accessoris BBS, marca que sempre ha anat molt lligada a la marca volkswagen i que són
accessoris de culte, com llantes dels anys 70 als 90, kits BBS,
volants, etc. A més, durant la jornada, es van celebrar diver-
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sos actes i activitats tant per a nens com per a adults, tots
relacionats amb el món dels volkswagens.
L’Associació VAG74, ens va explicar el David: “va sorgir
d’un grup de gent de diferents poblacions que ens vam
anar trobant per diverses concentracions i que ràpidament
vam anar fent colla. De manera que vam anar assistint a
més trobades, esmorzars, dinars, sortides a concentracions europees... Fins que vam començar a ajudar-nos els
uns amb els altres a restaurar cotxes, buscar peces, etc.
Sempre amb seu central aquí a Llinars del Vallès. Vam decidir posar el nom a la “colla” de VAG74, vag per resumir

la paraula volkswagen i 74 perquè és l’any que va sortir el
volkswagen golf, model que tenim cada un de l’associació.
I seguidament vam començar a treballar per fer una concentració que fos un referent en el món volkswagen, ja que
pensem que a VAG74 hi ha una col·lecció de peces molt
digna i podem exposar cotxes que en molt pocs llocs, fins
hi tot europeus, no s’han vist. Aquest any hem presentat
un volkswagen golf swallowtail (un dels pocs golf del 74)
possiblement únic a Catalunya i un dels pocs que queden
a Europa. El cotxe està per restaurar, però hem fet una
“performance” del cotxe com si estigués en un paller, que
és tal i com el vam trobar”.

IV jornada solidària per la salut mental
El passat 10 d’octubre de 2013 es va celebrar el Dia de la Salut Mental, patologies que tot i tenir una elevada prevalença no estan encara exemptes de
rebuig i discriminació a la nostra societat.
L’objectiu de la celebració d’aquesta diada és sensibilitzar la societat sobre el
perjudici afegit que suposa discriminar la malaltia mental, tant pels afectats
com per la família que ha de conviure amb les successives crisis. Esquizofrènies,
depressions, trastorns bipolar..., són exemples d’aquestes malalties, de les que
moltes vegades no es coneix la causa i que obliguen a qui les pateix a dedicar-se de per vida.
La Fundació LAR va organitzar, juntament amb les entitats de la Taula de Salut
Mental del Vallès Oriental, un seguit d’actes per sensibilitzar la població general i difondre la problemàtica que dia a dia es troben les persones afectades
per un trastorn de salut mental i les seves famílies; actes que es van realitzar
durant el mes d’octubre tant a Granollers com a Llinars del Vallès.
Així, el 4 d’octubre va tenir lloc a la Biblioteca de Llinars la presentació del
llibre “Els dimarts, el meu tiet i els extraterrestres” a càrrec de Dídac Micaló i
l’Associació de Bipolars de Catalunya, del que també es va fer l’Hora del conte.
I dissabte, 5 d’octubre va tenir lloc la IV Jornada solidària per la salut mental, a la plaça dels Països Catalans. Durant tota la jornada es van celebrar un
seguit d’actes de caire esportiu sota el lema “Fes salut! Per la salut mental.”
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La jugadora de bàsquet Cynthia Molina retorna al Barça
selecció per al Barça. Després de passar per diferents proves em va
seleccionar l’Oriol Vila, gran entrenador i formador, que en aquells
moments era coordinador del club. A partir d’aquí em va fitxar la categoria infantil del barça i hi vaig estar cinc anys al club, fins al júnior.
Durant els meus estudis d’enginyeria vaig jugar a nivell semiprofessional i un cop acabada la carrera vaig tornar a jugar a nivell
professional: al UEM Mataró, a l’UNI Girona i ara, de nou, al CBS
Barça, on també sóc la capitana de l’equip.
Podem dir, doncs, que el bàsquet és una de les teves grans passions?
I tant! Forma part de mi! M’ha format com a jugadora i ha format
part de la meva personalitat. Aquest esport comporta molts sacrificis: hores d’entrenament, viatges, t’allunya de la vida social; però
també porta moltes alegries i t’adoctrina en moltes altres coses, i
tant a nivell esportiu com personal he après a saber gaudir de les
victòries i aprendre de les derrotes.
La pivot, de 27 anys, ja forma part de la plantilla de l’equip femení del Barça CB Santfeliuenc, que competeix a la Lliga Femenina
2(LF2), la segona categoria nacional del bàsquet femení.

Molts esportistes diuen que l’esport que practiquen s’ha convertit
en una teràpia d’alliberament de la càrrega diària: estrès, problemes el dia a dia, etc. En el teu cas el bàsquet és també per a tu
com una espècia de teràpia?

Molina venia de l’Uni Girona, que juga a la Lliga 1. Amb l’equip
gironí ha jugat aquesta temporada passada, i amb ell ha participat
a la final de la Lliga Catalana i a la final de la Copa de la Reina.
Ara està molt il·lusionada amb aquest nou projecte, que significa
el retorn al Barça.

En certa manera podem dir que sí perquè en el moment que trepitges pista desconnectes de la teva vida diària i et concentres en
gaudir de l’esport, de les instruccions de l’entrenador i de les companyes d’equip. També cal dir que és un esport que representa una
gran disciplina i una certa tensió.

L’Agenda de serveis ha tingut l’oportunitat d’entrevistar-la i conèixer-la una mica millor:

Què en penses que el bàsquet masculí tingui més reconeixement
que el femení?

Què suposa per a tu aquest canvi d’equip?

Em sembla molt trist, per això nosaltres estem treballant en una
campanya de difusió de l’equip i en definitiva del bàsquet femení,
així que convido a tothom a que vingui a veure’ns i que descobreixin
i gaudeixin del bàsquet femení, que és igual d’emocionant que el
masculí.

Un nou repte esportiu per poder competir en aquesta categoria a
nivell nacional que és bastant dura.
També representa tornar al meu club d’origen, el Barça. Tinc molta
il·lusió i moltes ganes de competir en aquesta categoria.
D’on ve la teva afició pel bàsquet?

En un futur t’agradaria seguir vinculada al món del bàsquet, com
per exemple, entrenadora?

Tota la culpa la té el meu germà Jacob! Quan era petita anàvem a
veure’l jugar amb la meva mare i la meva germana, i entre quart i
quart, la meva germana i jo aprofitàvem per jugar amb la pilota.
De mica en mica em vaig anar aficionant i vaig canviar el ballet
pel bàsquet, totalment diferent! Aleshores vaig començar a jugar
al CB Llinars.

Alguna cosa em balla pel cap. De totes maneres ara per ara em vull
dedicar a aquest esport com a jugadora, tot i que ja he tingut alguna oferta com entrenadora.

Com vas arribar al Barça?

Quines altres aficions tens?

Vaig estar un any a Llinars i al final de la temporada un cercatalents
em va veure jugar en un partit i em va proposar fer unes proves de

Gaudir de la meva família i els meus amics. I valoro qualsevol oportunitat que tinc de viatjar i conèixer altres cultures.

Més endavant sí que m’agradaria participar en l’àmbit formatiu del
bàsquet, el temps ho dirà.

Reconeixement als millors esportistes
El dia 10 de setembre va tenir lloc a
l’Ajuntament un acte de reconeixement als millor esportistes locals de
la temporada 2012-2013.

Les categories esportives reconegudes
van ser: futbol, futbol sala, patinatge
artístic, escacs, gimnàstica rítmica, billar, bàsquet, BTT, triatlon, curses d’orientació, doma clàssica i waterpolo.

Per veure el llistat complert dels esportistes reconeguts consulteu:
http://www.llinarsdelvalles.cat/doc/
millors_esportistes_2012_13.pdf
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XXXIV Ronda Vallesana
Diumenge, 20 d’octubre va tenir
lloc la coneguda Ronda Vallesana
que cada any organitza la Unió Excursionista de Sabadell en alguna
població dels dos Vallesos.
Aquest any la Ronda s’ha celebrat a
Llinars del Vallès amb un èxit de participació considerable, tenint com a
punt sortida i arribada la plaça dels
Països Catalans, i passant per punts
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d’interès tant característics del poble
com l’assentament ibèric de Can Suari, l’església de Sant Esteve del Coll
i l’arboç monumental, la Torrassa o
Torre del Moro, les runes de l’ermita
de Sant Sebastià, el Cau de la Mostela,
Can Bordoi, les planes del Castellvell,
Sant Andreu del Far, el pont del TAV
sobre l’AP-7, i un gran etc.
La Ronda Vallesana es caracteritza per

ser una caminada excursionista i cultural, apta per a tothom que estigui
mínimament preparat per a la muntanya, si més no el recorregut curt.
Procuren donar a conèixer llocs de
remarcable valor paisatgístic i històric
de la contrada (en aquest cas dels dos
Vallesos).
La Unió excursionista de Sabadell cada
any edita un llibre sobre la Ronda.

Punt
d’autoconsulta
turística
Des del mes de juliol hi ha ubicat a
l’Esportiu de Llinars un punt d’autoconsulta turística, cedit pel Consell
Comarcal del Vallès Oriental. L’objectiu d’aquest punt és consultar la informació disponible en el web www.
turismevalles.net que disposa d’informació sobre allotjaments, gastronomia, fires, mercats i l’agenda turística de la comarca del Vallès Oriental,
entre altres temes.

Taller de
creixement
personal
L’Ajuntament ha organitzat un taller per a noies entre 14 i
16 anys a càrrec de dues educadores socials, amb l’objectiu
de reflexionar, pensar i saber actuar davant de situacions
que ens planteja la vida, com la dona, la família, la sexualitat, les relacions en general, l’autoestima i l’autosuperació.
L’objectiu d’aquest taller, que porta per nom “creixement
personal” no és altre que millorar i créixer com a persones.
En definitiva trobar-se millor amb un mateix. El taller es
realitza tots els dimarts de 17 a 18:15 h a La Masoveria.
Informació a Can Mas Bagà de dilluns a dijous de 9 a 13 h,
o a La Masoveria de 16 a 19 h.

Festa de la lactància
El dia 6 d’octubre es va celebrar la segona edició de la
festa de la lactància al pati de Can Mas Bagà, organitzada
pels grups de suport a la lactància dels ambulatoris de
Llinars i Santa Maria de Palautordera, i pel grup La Lleteta de Sant Celoni. La finalitat d’aquests grups de suport
és ajudar i assessorar a totes aquelles mares que vulguin
alletar els seus nadons.
La jornada va ser una trobada entre mares i fills per intercanviar impressions i compartir experiències.

Xecs solidaris
Divendres, 18 d’octubre, es va celebrar un acte de lliurament de dos xecs solidaris a les associacions Betesda i Càrites destinats a comprar aliments a favor de les famílies
més necessitades.
Els diners d’aquests xecs es van recaptar durant la Festa Major
solidària, a partir d’una iniciativa de l’Ajuntament i l’Esportiu
que tenia per finalitat vendre unes xapes solidàries amb el
preu d’1 euro cada una, i destinar els diners a Betesda i Càrites.
Les xapes es podien adquirir als comerços del poble, a Can Mas
Bagà, a l’Esportiu i al Punt d’Informació de Festa Major.
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Edifici
ca2D
Llinars disposa d’un edifici prefabricat ubicat al carrer de Ramon Casas,
construït íntegrament amb fusta, tret
de les instal·lacions.
Es tracta d’una construcció modular
adaptable, que es pot preparar com
habitatge, com a local, com a aula per
una escola o llar d’infants, etc. De fet
són mòduls que es poden anar acoblant
segons les necessitats estructurals que
es tinguin o la finalitat que es vulgui
donar a l’edifici.
Actualment fa ús d’aquest equipament
municipal les entitats Agrupació per la
Defensa Forestal (ADF Llinars del Vallès)
i la Federació d’ADFs del Vallès Oriental.
Pròximament s’hi instal·larà també el
personal de la Creu Roja.

Cursos de la Diputació a Llinars
L’Ajuntament de Llinars del Vallès ha fet el tràmits
pertinents per tal que la Diputació de Barcelona pugui
utilitzar els espais de Can Lletres (Centre de Formació
Permanent), per realitzar cursos adreçats als treballadors i treballadores dels ens locals.
L’objectiu de l’Ajuntament de Llinars és oferir formació als
seus empleats, i facilitar l’accés a la mateixa en un espai
proper, evitant els desplaçaments a altres poblacions, essent més còmode i àgil la seva realització.
Durant el darrer semestre s’han realitzat dos cursos:
“Gestió eficaç de continguts a la web institucional: Seu
electrònica. Accessibilitat i millora de la comunicació” i
“Gestió emocional en l’atenció directa a la ciutadania”,
amb una afluència de 20 participants a cadascun d’ells,
procedents de diferents ajuntaments de la comarca.
L’experiència ha estat molt gratificant per ambdues parts
i s’espera tornar-la a repetir amb més cursos l’any vinent.
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Us oferim tres receptes de l’Oscar Cano
Oscar Cano, ex alumne del curs de cuina
per a col·lectivitats i aficionat a la cuina de casa.

Gaudiu-les!

Mongetes
amb cloïsses

Pollastre
a la sal

Pollastre
a la cervesa

INGREDIENTS (4 pers.)

INGREDIENTS (4 pers.)

INGREDIENTS (4 pers.)

Dos pots de mongetes cuites
300 grams de cloïsses
1 ceba gran
150 grams de pernil en daus petits
1 got petit de vi blanc
1 got de brou, en el seu defecte una
pastilla de caldo dissolt en aigua.
Sal
Pebre
Una cullera d’all i julivert

1 pollastre
1 quilogram de sal gruixuda
per al forn

1 pollastre sencer
4 rodanxes de taronja
4 talls de bacó
1 cervesa (mitjana)
Sal
Pebre
Oli
Romaní
Farigola

PREPARACIÓ
Sofregir la ceba tallada molt fina i
afegir el pernil en daus petits, les
cloïsses i el vi. Tapar-ho fins que les
cloïsses s’obrin i a continuació afegir
les mongetes, la sal, el pebre i el got
de brou. Mantenir-ho tot a foc lent
de 15 a 20 minuts aproximadament,
i per últim afegir l’all i el julivert.

PREPARACIÓ
En primer lloc escalfar el forn a 220
graus, si pot ser amb ventilador, en
el seu defecte a dalt i a baix i amb el
grill.
Tallar el pollastre a quarts i col·locar-lo
en una safata amb la pell cap amunt.
Cobrir de sal fins que no es vegi res de
pollastre. Introduir-lo al forn durant
una hora i mitja aproximadament.
Un cop passat aquest temps, retirar
del forn i extreure la sal i la pell del
pollastre.

PREPARACIÓ
Escalfar el forn a 220 graus.
Salpebrar el pollastre per dins i per
fora, separar la pell del pit i introduir
entre la pell i la carn les rodanxes
de taronja i el bacó. Recobrir d’oli
tot el pollastre i a continuació
introduir l’ampolla de cervesa. Posar
el pollastre assegut a la safata del
forn i obrir l’ampolla. Ficar dintre de
l’ampolla el romaní i la farigola per a
que es barregin amb la cervesa. I per
últim introduir-lo al forn fins que
estigui daurat.
Durant el procés de cocció la cervesa
anirà sortint de l’ampolla amb el
gust del romaní i la farigola.
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Passejada amb històries narrades de Barcelona
El passat 13 de juliol el Punt Dona de Llinars del Vallès
va organitzar una sortida per Barcelona amb la finalitat
de conèixer amb més profunditat la seva història, des de
l’època medieval fins al segle XIX. Però no la història tal i
com la coneixem en els llibres sinó la història que s’explicava al carrer, que es transmetia de generació en generació,
plena de llegendes i curiositats. Realitat i ficció, esoterisme,
imaginació, ingredients barrejats en els carrers del gòtic de
Barcelona, plens d’encant i de vida, que han experimentat
canvis radicals al llarg de la seva història, però tot i així,
encara conserven la petjada d’allò que algun dia van ser.
La passejada, que va tenir una durada de tres hores va ser
narrada per l’Alícia Molina, professora de l’escola Ginebró,
també narradora i historiadora, i gran coneixedora de les
llegendes d’aquests carrers, com la del Portal de l’Àngel, on
en Serrallonga (s. XVI-XVII) es va enamorar perdudament
de la filla del senyor de la mansió (que ara ocupa el Corte
Inglés) i com van escapar a viure junts al bosc com a llar
del seu amor.
O la del carrer de Perot Lo Lladre, bandoler del segle XVIXVII, que entre les històries que es coneixen d’ell va explicar
la del pobre mossèn que havia celebrat Missa Major sense
comptar amb un escolà. Des d’aleshores estava condemnat
a aparèixer-se com una ànima en pena fins que trobés algú
que l’ajudés a fer la Missa. Una nit, en Perot lo Lladre, diuen
que va entrar a robar i sense saber res del pobre espectre
del Mossèn, el va ajudar a fer la Missa. A partir d’aquell
moment el Mossèn ja mai més no es va aparèixer a ningú.
O les històries del Call, que comprenen el carrer de l’Arc
de Santa Eulàlia (on diuen que va estar empresonada la
Santa), un tros de la muralla romana, a prop del que seria
el Castell Nou, la Sinagoga del carrer Marlet i els carrers de
Sant Domènec i de Sant Ramon del Call. Carrers que van
ser testimonis d’una de les matances més atroces que es
van cometre contra els jueus per part dels grups cristians.
L’Alícia va explicar com els jueus intentaven fugir per les
antigues catacumbes romanes o refugiar-se al Castell Nou,
però la matança va ser brutal.

durant el segle XIX no parava de fer orgies a casa seva i com
a càstig la van visitar uns dimoniets i la van convertir en
una ruca. Des d’aleshores la casa va quedar buida fins que
l’Orfeó se la va quedar.
I entre històries i llegendes van acabar la passejada a la
plaça de Sant Felip Neri on l’Alícia va explicar la història
del bombardeig i de les morts de més de vint nens que
estaven refugiats a l’església, però també els hi va dir que
abans d’això havia estat un cementiri. Una nit van passar
per entre les tombes dos joves, un d’ells es va posar a jugar
amb una calavera i burlesc la va convidar a casa seva. La
calavera el va anar a visitar i el noi va morir de l’ensurt.
Itinerari
• Inici al mosaic de la font del carrer Portaferrissa.
• c/ Portaferrissa i c/ de Perot lo Lladre
• Pl. del Pi
• Pl. de Sant Josep Oriol
• c/ de l’arc de Santa Eulàlia
• c/ Call-Merlet-Domènech del Call-Sant Ramon del Call
• Pl. del Rei
• c/ Paradís
• Pl. de Sant Jaume
• c/ Lledó
• Pl. de Sant Just
• Baixada de Sant Miquel i c/ Pou Dolç
• c/ Banys Nous – Baixada de Santa Eulàlia
• Pl. de Sant Felip Neri (final del recorregut)

Dels diferents racons d’aquesta zona, van anar a parar al
casalot vell del carrer de Sant Ramon del Call i aquí van
conèixer la història del bruixot jueu que tenia una filla ben
guapa i que la sol·licitaven molts homes, entre ells un cavaller cristià. Com que la noia el va rebutjar, ell, per venjança,
li va demanar al seu pare que li preparés un verí mortal en
forma d’un objecte que semblés un regal. I, efectivament,
el pare, sense saber el destinatari d’aquella rosa mortal, va
ser qui va propiciar la mort de la filla.
Al carrer Lledó va explicar la història de la vídua alegre que
Pl. de Sant Felip Neri
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LA TORRASSA

Llocs d’interès del nostre poble, per gaudir de Llinars en tots els sentits!
Vine a gaudir de l’entorn i les meravelloses vistes que ofereix la Torrassa

Oberta tots els caps de setmana de 9 a 13 h i amb servei de
bar inclòs, la Torrassa o Torre del Moro és sens dubte un dels
reclams turístics més emblemàtics del nostre poble, des de la
seva restauració, que es va iniciar l’any 2010 i va finalitzar a
principis de 2011, sent finalment inaugurada el dia 28 de març
d’aquell any per l’Alcalde i el delegat del Govern de la Generalitat a la província de Barcelona.
La història de la Torrassa es remunta a l’època romana. Es tracta
d’una torre de defensa cilíndrica de 9 filades de grossos carreus
encoixinats i un nivell superior medieval de carreus més petits i
irregulars.
Ha tingut diversos usos al llarg de la història: com a torre de defensa durant les guerres, com a punt d’avís per als pagesos quan
venien els recaptadors d’impostos del rei moro: aleshores feien un
gran foc i així els veïns de Llinars tenien temps d’amagar els caps
de bestiar dels quals pagaven impostos; i fins i tot com a pavelló de
caça a principis dels segle XX. A partir de mitjans de segle va patir
diferents agressions i actes vandàlics, pel que es va decidir tapiar-la
als anys 90.
L’any 2009 es va fer la cessió a l’Ajuntament per part dels propietaris
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de l’empresa Àrids Garcia que des de maig de 1999 són propietaris de la finca forestal on es troba ubicada la torre.
A partir d’aquell moment ja es va començar a treballar en la seva
restauració per tal que avui dia la pugui gaudir tothom.
Aquest estiu es va engegar la iniciativa d’oferir servei de bar,
i fins i tot les nits de dissabte de juliol i agost es feien sopars,
iniciativa que ha gaudit d’un èxit absolut.
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TOUBKAL
El Toubkal és la muntanya més alta del
Marroc i de tota l’Àfrica del nord. Es
troba al Parc Nacional del Toubkal a la
serralada de l’Atles.
La Natalia Bayés va viatjar al Marroc
aquest estiu amb el seu marit i la seva
germana, i van pujar al cim Toubkal de
4.167 metres d’alçada.

“El camí cap al cim és,
com la marxa cap a un mateix,
una ruta en solitari”
Alessandro Gogna

Per què vau decidir fer aquest viatge?
Vam decidir fer el cim perquè era una repte
nou per a nosaltres, el nostre primer 4000.
És la primera vegada que escaleu un cim
d’aquestes característiques?
Si, és la primera vegada que realitzem un cim
d’aquesta alçada però tècnicament no és difícil ja que és un trekking d’alçada.
Va ser molt dur arribar-hi?
La primera etapa va ser la més dura, ja que
vam sortir del poble d’Imlil a les 9 del matí
amb una temperatura de 32 graus i ens vam
trobar amb un fort desnivell dels 1100 metres
als 3200. La segona etapa vam sortir del refugi Toubkal a les cinc del matí i vam fer el cim.
Vam fer la pujada i la baixada en 5 hores.

Quina va ser la teva impressió en arribar al cim?
La nostra impressió a dalt del cim va ser emocionant, ja que
vàrem ser els primers en arribar i ens vàrem trobar un paisatge totalment àrid i pedregós.

Normalment practiqueu esports de muntanya?
Practiquem esports de muntanya a través del
Centre Excursionista de Llinars.

Us va fer bon temps?
Tot i ser estiu ens va ploure una mica a la primera etapa.

Es necessita molta preparació prèvia?
Sí que es necessita preparació, ja que són moltes hores caminant i amb bastant desnivell.
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Us heu plantejat fer algun altre cim?
Si, tenim previst per l’any vinent fer el cim del Kilimanjaro.

A part del cim, què més hi destacaries del Marroc?
A part del cim i totes les muntanyes de l’Atles, el Marroc és
un país preciós amb paisatges meravellosos i contrastos, sobretot el desert, que és espectacular i la seva gent, que són
molt amables i acollidors.

Pots explicar-nos alguna anècdota?
Bé, una de les persones que m’acompanyava és molt
blanca de pell i amb pigues, un dia vam anar a visitar
una família i li van començar a tocar la pell i a riure.
Hi tornaries?
Sí i tant, no ens ho pensaríem dues vegades, de fet
esperem tornar-hi algun dia.
Si voleu explicar-nos la vostra experiència sobre algun viatge,
poseu-vos en contacte amb el departament de Comunicació de
l’Ajuntament a Can Mas Bagà, Av. Mas Bagà, 24. Telèfon 938413842
comunicacio@llinarsdelvalles.cat
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Equipaments municipals
i telèfons d’interès
OFICINES MUNICIPALS

ESPORTS

SERVEIS DIVERSOS

AJUNTAMENT

Piscina municipal
Tel. 93 841 16 72

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

Oficines
Registre Civil
Tel. 93 841 27 50
Fax Ajuntament
Fax 93 841 28 14
Can Mas Bagà
Serveis Socials
Punt Dona
Serveis d’ocupació local
Servei de suport a les
empreses, emprenedors i
comerços
Oficina municipal de consum
Cultura i Joventut
Punt informació juvenil
Esports
Tel. 93 841 38 42
Fax Can Mas Bagà
Fax 93 841 37 21
CAN LLETRES
Ensenyament
Tel. 93 841 37 02

Pavelló d’esports
Tel. 93 841 24 99
Pista annexa
Tel. 93 841 35 05
l’Esportiu i pistes de tennis
93 841 15 90

Casal de la Gent Gran
Tel. 93 841 36 40

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

Oficina de correus
Tel. 93 841 12 77

Escola Ginebró
Tel. 93 841 25 47 / Fax: 93 841 27 08
Institut Giola
Tel. 93 841 28 66 / 93 841 38 89
Fax: 93 841 31 23
Escola de Música
Tel. 93 841 37 76

Escola Bressol Petits Estels
Tel. 93 841 19 74

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

Museu Can Bordoi
Tel. 93 841 08 75

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

Serveis territorials
Policia Local
Tel. 93 841 20 62

SERVEIS MUNICIPALS

FECSA Cia. llum
Tel. 900 747 474

EDUCACIÓ

Escola Bressol Petits Infants
Tel. 93 841 03 75

Fax Ca l’Alemany
Fax 93 841 15 16

SOREA Cia. d’aigües
Tel. 93 879 49 46

Fons Joan Pla i Gras
Tel. 93 841 27 50

Ca l’Alemany

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

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

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

Hospital de Sant Celoni
Tel. 93 867 06 17

Autobusos
Tel. 902 130 014

Hospital de Granollers
Tel. 93 842 50 00

Taxi Miguel Casas Fuentes
Tel. 645 906 843

Hospital de Granollers
URGÈNCIES
Tel. 93 842 50 31

Taxi Santiago Rodríguez Baches
Tel. 639 136 161

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

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