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La Festa Major es va iniciar el dia 4 de setembre amb el pregó del Club de Bàsquet 
Llinars, que aquest any celebra el seu 50è aniversari, i va finalitzar el dia 8 amb 
el gran castell de focs d’artifici. Han estat uns dies de germanor entre el veïnatge 
del poble en els que s’ha pogut gaudir d’un munt d’actes, activitats, concerts, 
espectacles musicals, etc. La participació de la gent ha estat excepcional.

Un any més, la competició entre blaus i vermells ha acompanyat moltes activitats 
de la Festa Major. Els blaus han estat els guanyadors d’enguany.

El cap de setmana anterior a la Festa Major, dies 29 i 30 d’agost, també es van 
celebrar una sèrie d’actes que s’han anat consolidant any rere any com els actes 
previs de Festa Major. Els actes relacionats amb la gastronomia: la fira del Tast i la 
Mostra Gastronòmica, van aplegar al voltant de 3.200 persones.

Tot i que la Festa Major finalitzava el dia 8 de setembre, dia de la patrona de Llinars, 
Santa Maria del Prat; el dia 10, vigília de la Diada de Catalunya, van tenir lloc actes 
populars que van donar lloc als actes de l’11 de setembre.

El cap de setmana 
anterior a la Festa 
Major, dies 29 i 
30 d’agost, també 
es van celebrar 
una sèrie d’actes 
que s’han anat 
consolidant any rere 
any com els actes 
previs de Festa Major

CULTURA

Festa Major 2015
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L’11 de setembre es va celebrar a la 
plaça dels Països Catalans de Llinars 
l’acte institucional en motiu de la Diada 
de Catalunya. 

L’acte va començar a les 10 del matí 
de la mà del primer tinent d’alcalde 
de Llinars, Pere Grivé (ERC), que va 
donar pas als parlaments de la resta de 
formacions municipals: Jaume Majoral 
(CDC), Fidela Frutos (MALL-CUP), Joan 
Ramon (PSC), Jordi Balboa (GIPLL) i 
Josep Aixandri (ERC). En acabar els 
parlaments es va realitzar l’ofrena floral 
als peus de l’escultura del Drac de 
Jaume I El Conqueridor. 

A l’acte també hi van participar l’Esbart 
Dansaire de Llinars amb l’actuació 
d’una de les balladores, la Coral Turó 
del Vent que va entonar el Cant dels 
Segadors, i els Trabucaires de Llinars 
que van cloure l’acte. 

A continuació es va celebrar la diada 
castellera a la plaça de la Vila, de la mà 
dels Xics de Granollers i els castellers 
de la Vila de Gràcia. 

El nou Teatre Auditori de Llinars 
també va acollir alguns actes celebrats 
aquests dies, com l’homenatge al 
Doctor Mariano Morlans i a la seva 
esposa, Pepita Molina, que va tenir lloc 
el dia 7 de setembre; i el reconeixement 
als millors esportistes de l’any que es 
va celebrar el dia 10. 

El nou Teatre 
Auditori de 
Llinars també 
va acollir alguns 
actes celebrats 
aquests dies, com 
l’homenatge al 
Doctor Mariano 
Morlans i a la seva 
esposa, Pepita Molina

CULTURA

Diada de Catalunya

ACTE D’HOMENATGE 
A LA VIDA

Enguany els homenatjats 
han estat:
Josefa Molina Gómez, 
de 99 anys i la petita 
Martina Garcia 
Fernández, 
d’un mes de vida.
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Aquest any 2015 la Biblioteca de Llinars 
del Vallès participa en la segona edició del 
programa DE CAPÇALERA impulsat pel 
Servei de Biblioteques del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
juntament amb la Institució de les Lletres 
Catalanes i l’Institut Català de les Dones.

L’objectiu d’aquest projecte és fer evident 
el vincle existent entre els escriptors/es 
catalans/es i les biblioteques públiques 
del país, mitjançant una acció que té 
com a antecedent el fet que moltes 
biblioteques treballen de forma habitual 
amb escriptors i hi tenen un tracte 
continuat en el temps, que ha donat bons 
fruits a nivell de col·laboracions, suports i 
coneixements mutus.

El projecte demana a les biblioteques 
que reconeguin de manera preferent un 
d’aquests escriptors/es de trajectòria 
literària contrastada i amb els quals 
mantenen una relació de proximitat i, al 
seu torn, que els escriptors triïn també una 
biblioteca predilecta o DE CAPÇALERA.

La Biblioteca de Llinars del Vallès va presentar enguany la seva 
candidatura i va triar l’escriptora local Gemma Armengol i Morell 

Autora de capçalera

CULTURA

La Biblioteca de Llinars del Vallès va 
presentar enguany la seva candidatura 
i va triar l’escriptora local Gemma 
Armengol i Morell (el projecte De 
Capçalera reclama un prestigi i una 
trajectòria per parts dels autors 
proposats) i ha estat seleccionada 
(d’entre totes les sol·licituds 
presentades), dins del total de 30 
tàndems participants, atenent criteris 
de trajectòria literària dels autors/
es, territorialitat i paritat. Aquest 
fet suposa que comptarà amb una 
activitat de la seva autora de capçalera 
pagada per una de les tres entitats 
organitzadores. 

Les activitats relatives al projecte: 
conferències, participacions de 
l’escriptor/a de capçalera en la vida 
literària i cultural de la biblioteca, etc, 
seran difoses pels canals 2.0 del Servei 
de Biblioteques, la Institució de les 
Lletres Catalanes i l’Institut Català de 
les Dones.

Des del 9 de juny ja està disponible 
el servei de préstec gratuït de llibres 
electrònics adreçat als usuaris que tinguin 
carnet de qualsevol biblioteca pública de 
Catalunya. 

El nou servei compta amb una col·lecció 
inicial de més de 1.900 títols d’obres de 
ficció i no ficció de diferents gèneres 
i temàtiques, amb fons en català i castellà, 
i per a públic adult, infantil i juvenil. Aquest 
fons complementa al que ja ofereixen en 
format físic les biblioteques públiques als 
seus usuaris.

Amb eBiblio Catalunya, es pot accedir als 
continguts digitals a través de diferents 
dispositius: ordinadors personals, lectors 
de llibres electrònics, tauletes o telèfons 
intel·ligents. Un cop un usuari demani un 

llibre digital en préstec, disposarà de 21 
dies per llegir-lo.

La lectura dels llibres electrònics es podrà 
realitzar de dues maneres:

»» Per mitjà de reproducció en 
temps real (streaming), a través de 
qualsevol navegador d’un ordinador 
personal o del navegador d’altres 
dispositius (tauleta, telèfon intel·ligent). 
A través de l’aplicació eBiblio 
Catalunya, disponible per a Android 
i properament per a IOS, cada usuari 
es podrà descarregar l’aplicació en 
cinc dispositius mòbils diferents. 
Un cop sincronitzats els documents 
en préstec, es podran llegir sense 
necessitat de connexió a Internet. 

»» Mitjançant descàrrega, per a 
ordinadors personals i lectors de 
llibres electrònics compatibles amb 
DRM d’Adobe. Per poder-los llegir es 
requerirà instal·lar l’aplicació gratuïta 
Adobe Digital Editions i disposar d’un 
compte Adobe ID. Es podran llegir 
els llibres, transferir-los o accedir-hi 
en sis dispositius diferents utilitzant 
el mateix compte d’Adobe ID.

Es tracta d’un servei promogut pel 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport 
amb la col·laboració del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Barcelona.

Servei de préstec de llibres electrònics a la biblioteca
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Una manera diferent 
de fer visita turística 
pel poble a través de 
diverses posades en 
escena, per explicar 
in situ i de forma 
lúdica la història de 
la nostra vila

Un tomb per Llinars

CULTURA

El passat mes de juny l’Associació Dones de Llinars va celebrar una nova edició de 
la visita guiada i teatralitzada, a partir d’una passejada nocturna pels carrers i places 
de Llinars. Una manera diferent de fer visita turística pel poble a través de diverses 
posades en escena, per explicar in situ i de forma lúdica la història de la nostra vila.

La passejada es va iniciar al pati de Can Mas Bagà i des d’allà els passejants es van 
dirigir a la plaça de la Vila, on es van trobar unes boletaires amb els seus cistells 
a punt per fer la venda. I de sobte uns soldats romans despistats que venien de 
construir la Torrassa van sortir al pas dels passejants amb la intenció de reclutar 
homes joves per a galeres i l’exèrcit!

Ja al carrer Major, els passejants es van trobar amb unes estiuejants barcelonines 
de finals del segle XIX, encantades de gaudir de les aigües, l’aire pur i la tranquil·litat 
del poble. I és que l’arribada del ferrocarril, va suposar un fort impuls de progrés en 
les comunicacions amb Barcelona.

De camí a la Riera unes dones de principis del segle XX anaven camí del safareig 
a rentar la roba. En aquest punt els passejants van conèixer la història de la Torre 
Miranda i van veure on s’ubicava la parada oficial de tartanes i diligències de la 
línia Mataró.

A la plaça de Santa Maria els passejants es van trobar amb un dels personatges 
més il·lustres que estiuejaven a Llinars la primera meitat del segle XX: Santiago 
Rusiñol. És en aquesta plaça on es troba ubicada l’isard, una de les escultures 
de Frederic Marès, escultor i col·leccionista enamorat de Llinars, on estiuejava i 
desconnectava de la ciutat. A continuació l’Esbart Dansaire va interpretar un ball 
ja que va ser precisament a la plaça de Santa Maria on van fer la seva primera 
actuació l’any 1988.

A la plaça de l’Església les Gitanes van interpretar una dansa i la guia va explicar la 
història del ball de Gitanes a Llinars. A la porta de l’Església una “coral escolaneta” 
va interpretar l’Al·leluia. 

Des de l’església els passejants es van dirigir cap al Casal Parroquial i des d’allà 
cap a la plaça dels Països Catalans, on van trobar la princesa Rosalinda, filla del rei 
Pepet, plorant desconsoladament als peus de l’escultura del Drac de Jaume I El 
Conqueridor, perquè una bruixa l’havia petrificat amb un encanteri.

Deixant la plaça enrere el grup de passejants es va dirigir cap al Castell Nou, 
creuant abans el pont de fusta, des d’allà la guia va explicar els fets succeïts durant 
la guerra civil quan un camió de trilita va explotar en el pont de ferro. En aquest 
punt unes bruixes els hi van sortir al pas fent un ball ritual a la Lluna.

Al parc dels Corbera, la guia va explicar la història del Castell Nou, quan de sobte 
van aparèixer dos nobles, barons de Llinars, que en veure els seus “súbdits 
llinassencs” s’hi van acostar.  

De camí a Can Mas Bagà on finalitzava el tomb, els passejants van fer una darrera 
aturada a la plaça de la Biblioteca on unes milicianes republicanes es trobaven 
construint una biblioteca. Precisament aquell va ser el lloc escollit per construir-ne 
una biblioteca municipal, les obres de la qual es van iniciar poc abans de 1936, però 
degut a la guerra civil i la postguerra es van aturar. L’any 1987 es va enderrocar el 
tros construït i es va fer la plaça que hi ha ara.
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CULTURA

La Coral Turó del Vent va celebrar el passat juliol el seu 30è 
aniversari al nou Teatre Auditori de Llinars, amb un concert 
interpretant el “Gloria” de Vivaldi, sota la direcció d’Emili Fortea.

30 anys han passat des de la seva primera actuació que va 
tenir lloc l’any 1985, per la Diada de Sant Jordi i sota la direcció 
d’August Planella. 30 anys durant els quals han crescut 
artísticament parlant a partir de l’aprenentatge de tècniques 
de cant, cada cop més perfeccionades. 

Però no només han crescut artísticament sinó com una gran 
família que ha viscut durant tot aquest temps moltíssimes 
anècdotes, moments especials, moments d’alegria, moments 
de crisi, però que en definitiva els ha fet créixer com a persones 
i en el terreny de les relacions humanes i de companyerisme. 

Actualment el president de la Coral és el Lluis Garriga, que ha 
agafat el relleu al Francesc Pérez, president els darrers set anys. 
Anteriorment però, la presidència la van portar a  terme el Jordi 
Cormenzana en els seus inicis, després la Maria Rosa San José i 
en tercer lloc el Josep Maspoch.

El gran treball realitzat durant aquest temps han fet de la Coral Turó 
del Vent una coral de gran qualitat artística que se’ns dubte continuarà 
treballant per oferir les seves interpretacions de gran nivell.

El nou Teatre Auditori tanca la seva primera temporada 
d’espectacles amb una valoració molt positiva. 

L’ocupació general ronda el 70%, un percentatge molt destacat 
per a un equipament que acaba d’obrir les seves portes.

L’acceptació del públic també ha estat molt bona, no només pels 
espectacles sinó per l’espai en si i els serveis que s’ofereixen.

La programació ha estat molt variada, pensada per a tot tipus 
de públic. Les entitats del poble també ens han ofert els seus 
espectacles. 

A part de la programació de la Sala Gran, El Teatre Auditori és 
un espai molt viu on es celebren moltes activitats. Hi ha 8 
entitats del poble que assagen durant la setmana a la Sala 
Tallers. I a la Sala Petita tenen lloc seminaris, reunions i 
presentacions de llibres entre d’altres. Ha estat en aquesta 
sala on enguany s’ha celebrat el Curs de Monitors de Lleure. 

NOTA 
El programa d’espectacles es publica a la pàgina web de 
l’Ajuntament: www.llinarsdelvalles.cat i al facebook del TA.

30è aniversari de la Coral Turó del Vent

Valoració positiva 
de la primera 
temporada del 
Teatre Auditori
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JOVENTUT

El Casal d’estiu 2015: “Un viatge 
pel món” des de Llinars del Vallès

El passat mes de juliol va tenir lloc una 
altra edició del Casal d’estiu de Llinars. 
El Casal l’organitza cada any l’Ajuntament 
i el gestiona una entitat o empresa 
externa. Enguany ha estat l’empresa 
Aventura i Lleure “El Tercer Element” 
qui ha portat la seva gestió. 

El Casal d’aquest any portava per títol 
“Un viatge pel món” i es dividia en tres 
espais diferents: Casalet, per a infants 
d’educació infantil; Casal lúdic esportiu, 
per a infants de primària; i Estiu Jove, per 
a joves d’ESO. Cada espai s’adapta a les 
edats dels infants i joves amb la finalitat 
que aquests puguin gaudir i viure una 
nova experiència durant l’estiu.

La valoració d’enguany ha estat molt 
positiva. La realitat és que cada any ha 
augmentat el nombre d’inscripcions i 
el grau de satisfacció tant dels infants 
com dels pares, mares i tutors legals. 
De fet, aquesta edició de 2015 ha batut 
tots els rècords de participació arribant 
als gairebé 500 inscrits, i amb un Estiu 
Jove, que ha arribat al voltant de 100 
inscrits en alguna de les setmanes.

Estiu Jove
Aquest espai enfocat a joves de Llinars 
i rodalies no ha parat de créixer des de 

que es va crear, sent una referència en 
la zona pel funcionament i dinamisme 
de les activitats que es desenvolupen. 
Una de les claus més importants és el 
fet d’innovar constantment les activitats 
escoltant la opinió que els joves que hi 
participen traslladen als monitors. I és 
que ningú millor que ells dirà què és el 
que més els hi agrada. A partir d’aquesta 
interacció s’han adaptat sortides, variat 
activitats i s’ha fet un Estiu Jove a mida 
de les necessitats del joves.

L’espai de joves de Llinars, La Masoveria, 
va celebrar el passat 18 de juliol el 
seu 4t aniversari i ho ha fet amb una 
programació estiuenca molt variada. 

Tots els dimecres del mes de juliol la 
Masoveria oferia classes de zumba, 
reforç escolar i fins i tot un curs de 
DJ’s. També es va fer una sortida a Port 
Aventura el 23 de juliol i tots els dimarts i 
dijous s’oferia una entrada de 0.60 euros 
per a joves d’entre 12 i 22 anys per a la 
Piscina Municipal Pere Planas. També a 
la piscina va tenir lloc la celebració de la 
festa del 4t aniversari.

Aquest equipament, que depèn de l’Àrea 
de Joventut de l’Ajuntament de Llinars 
del Vallès, és un espai per a joves que 
es divideix en quatre espais: el punt 
de trobada, un espai de socialització 

on es poden fer jocs de taula, llegir 
revistes i llibres, consultar informació, 
etc. El punt d’informació juvenil, per 
atendre als joves de manera individual i 
donar-los l’assessorament i l’orientació 
que necessitin en matèria d’educació, 
formació, cursos, salut, treball i oci. Una 
sala polivalent destinada a fer diferents 
tallers i una aula de treball que està 
oberta totes les tardes i que està pensada 
per a que els joves puguin fer treballs en 
grup, deures, etc. 

Tot l’edifici disposa de wifi per tal que els 
joves, a més de fer servir els ordinadors 
de la Masoveria, també puguin portar-se 
els seus portàtils.

VISITA 
http://jovellinars.wix.com/lamasoveria

4t Aniversari de la Masoveria
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Un ambiciós projecte de l’Escola Municipal de Música

“I si els nens i nenes vinguessin 
al món amb un manual 
d’instruccions?”

Durant el passat curs els alumnes de 
l’Escola Municipal de Música van treballar 
en un dels projectes més ambiciosos que 
l’Escola ha emprès fins ara: el musical “Alí 
Babà i els 40 lladres”. 

Ha estat sens dubte un projecte que va més 
enllà d’uns objectius pedagògics purament 
musicals. Els alumnes han hagut d’invertir 
moltes hores de treball que ha donat 
com a resultat un gran treball musical i 
d’interpretació escènica.

Amb aquest projecte l’Escola Municipal 
de Música ha volgut oferir als alumnes 
l’oportunitat de participar en una obra 

musical de gran format de les que deixen 
una gran empremta en el record i que 
porta inserit valors tan importants com 
la constància, la paciència, l’atenció, 
la concentració, la imaginació, etc. Ha 
col·laborat en el projecte l’Escola Ginebró, 
que ha tingut l’oportunitat de viure, 
gaudir i compartir l’experiència del cant 
acompanyats de músics professionals. 
De fet es tracta d’un projecte pedagògic 
que tindrà continuïtat en el temps 
compartint aquesta experiència amb 
altres escoles del municipi.

La cantata Alí Babà i els 40 lladres va 
ser interpretada durant la primavera al 

nou Teatre Auditori pels cors de Petits 
Cantors i de Grau Elemental de l’Escola 
Municipal de Música juntament amb 
alumnes de l’escola Ginebró, dirigits 
per Isabel Mantecón i sota la direcció 
escènica de Maria Jover. Aquesta 
cantata, basada en el conegut conte Les 
mil i una nits, va ser escrita el 2006 
per la compositora Neus Bermúdez, de 
Granollers, a partir d’un encàrrec del Cor 
Infantil Amics de la Unió. Els textos són 
d’Enric Azuaga. És una obra per a cor de 
veus blanques i orquestra, i per això, en 
la seva representació, els nens i nenes 
van estar acompanyats d’una orquestra 
formada per 10 músics professionals. 

ENSENYAMENT

“Alí Babà i els 40 lladres” 

Ser pares i mares, avui en dia, no és un paper fàcil ni existeix un 
manual únic que serveixi per enfocar amb èxit la tasca educativa de 
les famílies. Són molts els dubtes que s’han d’afrontar, com diferents 
les circumstàncies que envolten cada família.

El programa “Créixer en família” és un cicle de tallers organitzats per 
la Generalitat de Catalunya, adreçats a mares i pares amb fills i filles 
amb edats compreses entre els 0 i els 18 anys, on els pares i mares 
reflexionen i intercanvien vivències sobre l’educació dels seus fills i 
filles, guiats per un professional expert que els orienta, reforça i dóna 
eines per exercir la seva parentalitat de manera positiva.

A Llinars s’ha dut a terme el taller de l’adolescència de 12 a 16 anys. 
Han estat sis sessions de dues hores que es van iniciar a finals d’abril 
i han finalitzat a principis de juny, en les que s’han tractat temàtiques 
com: l’afecte, l’autonomia, l’autoritat, la resolució de conflictes, les 
responsabilitats en l’àmbit domèstic, el lleure i l’entorn, el paper 
educatiu de l’escola, etc.

Està previst que a l’octubre tingui lloc el taller dirigit als pares i 
mares de 16 a 18 anys. 

Els dimarts a Llinars: créixer en família
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Des de l’Ajuntament de Llinars i amb la col·laboració de la 
Gerència de Serveis de comerç de la Diputació de Barcelona, 
es va engegar una tasca divulgativa i formativa en relació 
als valors del comerç urbà i de proximitat, sota el títol de “Hi 
havia una vegada un comerç”. 

Els principals objectius d’aquesta tasca han estat: 

 » Fomentar els valors del comerç a les escoles
 » Veure el paper del comerç urbà com a eix vertebrador de 

les ciutats
 » Reflexionar sobre el comerç interactuant de manera lúdica 

i interactiva 
 » Recolzar i promoure el comerç de proximitat als infants

“Hi havia una vegada un comerç” s’ha dut a terme a les 
escoles Damià Mateu i Salvador Sanromà, amb infants de 2n 
i 3r de primària.

Dintre del cicle de tallers organitzat 
pel Servei Local d’Ocupació, destinats 
a la millora de l’ocupació laboral 
prioritàriament per a persones en atur, 
ha tingut lloc una activitat anomenada 
Speed Dating Laboral, que té el seu 
origen en un sistema de cites ràpides 
d’origen americà, que des de fa temps 
s’utilitza per trobar parelles. 

Aquesta tècnica s’ha implantat en la 

selecció de personal. El funcionament 
és ben senzill: es convoca un número 
de professionals en Recursos Humans 
(reclutadors) i de persones candidates 
en recerca de feina. Cada candidat 
disposa de 4 minuts per presentar la 
seva candidatura a cada reclutador, per 
tant el candidat repeteix la presentació 
tantes vegades com reclutadors hi hagi.

L’activitat, que es va celebrar a la 
sala polivalent del nou Teatre Auditori 
de Llinars a finals de març, serveix 
per conèixer millor el candidat ja que 
mitjançant aquesta tècnica es posa de 
manifest no només la seva aptitud sinó 
la seva actitud.

Totes les empreses que van formar 
part d’aquest procés eren de la zona, 
les quals estan cercant candidats de la 
bossa de treball de Llinars.

Els candidats participants en aquest 
Speed Dating Laboral no coneixien els 
perfils que recercaven els reclutadors 
però sí l’empresa de la què es tractava, 
fet que no els condicionava a l’hora de 
realitzar la seva presentació. Tots ells 
van assegurar que s’havien sentit més 
còmodes que en una entrevista de feina 
convencional. De la mateixa manera, els 
reclutadors van considerar un mètode 
molt interessant per tenir en compte en 
futurs reclutaments de personal.

Aquesta activitat té 
el seu origen en un 
sistema de cites ràpides 
d’origen americà

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Speed Dating Laboral

Hi havia una 
vegada un comerç
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Compra, sopa i gaudeix als carrers de Llinars, 
sense anar més lluny!

El passat 3 de juliol 
va tenir lloc la segona 
edició de l’Open Night 

De nou s’ha tornat a repetir un gran èxit 
d’assistència al segon OPEN NIGHT de 
Llinars, com ja va passar l’estiu passat en 
la seva primera edició. 

Els carrers comercials del poble es van 
omplir de gent que no volien perdre’s 
aquesta oportunitat de gaudir d’ofertes 
especials en un ambient festiu. 

L’Open Night s’ha consolidat en aquesta 
segona edició com un dels actes més 
esperats i atractius de l’estiu que promou 
el comerç de proximitat i el sector 
gastronòmic del municipi.

L’acte, organitzat per la UBIC amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, està basat 
en obrir els establiments comercials en 
horari nocturn, des de les vuit del vespre 
fins a mitjanit. 

Enguany han participat 26 establiments 
comercials a l’Open Night, 3 més 

que l’any passat, i 9 establiments de 
restauració oferien un menú de 6 euros 
per a l’ocasió.

Al mateix temps, els establiments 
comptaven amb una zona on els clients 
van poder gaudir d’espectacles i activitats 
diverses organitzats per entitats del 
poble, a les places de la Vila, de Santa 
Maria i de Damià Mateu. 

L’Open Night d’aquest any també 
ha volgut potenciar la campanya de 
Llinars Vilaflorida, per aquest motiu les 
botigues van engalanar els carrers del 
nucli comercial i els establiments amb 
margarites i ràfia, així com els elements 
arquitectònics exteriors: fanals, pedres 
que decoren els carrers, baranes de les 
finestres dels veïns del municipi, etc. Ja 
prèviament a la imatge gràfica publicitària 
es va incorporar la margarita com 
element comú.

Can Pedragosa ha estat enguany 
l’establiment reconegut pels seus 45 anys 
de trajectòria.

La UBIC de Llinars ha fet un homenatge 
als propietaris del restaurant Can 
Pedragosa durant el sopar organitzat 
anualment per reconèixer la trajectòria 
professional d’establiments del poble. 

El restaurant Can Pedragosa ha estat 
sempre un negoci familiar que ara encara 
porta Miquel Mañé Pedragosa i la seva 
esposa, Carme Folch Munné. En els 
anys 30 del segle passat, l’avi del Miquel 
Mañé, ferroviari de professió, va construir 
la masia Can Pedragosa, al peu de la 
carretera de Llinars del Vallès a Dosrius i 

al costat de la ja desapareguda Font dels 
Àngels. Procedia de Barcelona però van 
venir a viure aquí en començar la guerra 
civil. Des del seu emplaçament es pot 
gaudir d’una privilegiada vista de Llinars.

L’any 1970, Albert Mañé i Teresa 
Pedragosa van decidir reformar la masia 
familiar i transformar-la en un restaurant, 
convertint-se en un local de referència 
tant per la gent del Vallès Oriental com 
del Maresme.

Can Pedragosa és un negoci generacional 
que té garantida la seva continuïtat, ja que 
la Teresa Mañé Folch, filla del Manel i la 
Carme, continuarà amb el negoci quan 
els seus pares es jubilin. Aquesta ja serà 
la tercera generació al capdavant dels 
restaurant. 

Open Night

Sopar del botiguer

PROMOCIÓ ECONÒMICA
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Del 24 d’abril al 3 de maig es va 
celebrar la 4a Setmana del “Pintxo” 
amb 11 establiments participants i un 
èxit de participació sense precedents, 
una iniciativa comercial organitzada 
per l’Ajuntament de Llinars amb la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona.

La ruta, que valora les millors tapes de 
Llinars, coincideix de nou amb el pont de 
maig i pretén ser una iniciativa per donar 
suport als establiments de restauració 
del municipi a través de la cultura de les 
tapes. 

Resultats del recompte:

ANY 2012: Nombre de “pintxos”: 4.555
ANY 2013: Nombre de “pintxos”: 6.624 
ANY 2014: Nombre de “pintxos”: 8.593

L’any passat finalitzava la tercera edició 
amb el repte d’assolir la xifra màgica de 
10.000 “pintxos”. Doncs bé, el resultat 
ho diu tot: s’ha assolit la xifra d’11.145 
(2.552 “pintxos” més que l’any passat)

Els mateixos clients, mitjançant butlletes, 
premien tres categories: “pintxo” d’or, de 
plata i de bronze, escollides en funció de 
la seva elaboració, originalitat i creativitat. 

Els “pintxos” premiats han estat:

“Pintxo” de bronze:
Caneló de foie amb cruixent de pernil 
de Jabugo, de l’establiment: Mapintxo.

“Pintxo” de plata:
“Cazuelita” de muntanya amb 
miniatures: sèpia i bolets al suquet 
d’anís i rinxol de “tosta”, de 
l’establiment: Aromes de Celler

“Pintxo” d’or:
Llom de “Orza” amb hortalisses 
confitades, de l’establiment: Restaurant 
bar Córdoba.

Els 11 establiments que han participat a la 
4a Setmana del “Pintxo” han estat: 

1. La Recova
2. La Cantonada de Llinars
3. Frankfurt La Xurre
4. Aromes de Celler
5. Ginesta
6. El Timbal
7. Restaurant- Bar Cordoba
8. Atyke
9. Mapintxo
10. La Fresca 
11. Cafè de Lluna

Els guanyadors del sorteig han estat: 

 » Cristian Lafuente: guanyador d’una 
estada per a dues persones d’una 
nit d’hotel i un sopar de tast de tapes 
a Barcelona, cortesia de Viatges 
Serengetti.

 » Dolores Carmona: guanyadora 
d’una ronda de “pintxos” per a dues 
persones als bars participants.

Valoració i premiats de la 4a setmana del “Pintxo”

PROMOCIÓ ECONÒMICA

El CE Llinars aposta
pel futbol femení
El passat 13 de juny, el CE Llinars va 
celebrar la diada de futbol on es va 
donar protagonisme a les inscripcions 
femenines. I és que un dels objectius 
del club de cara a la temporada 2015-
2016 és que hi hagin 2 equips femenins 
en les categories benjamí – aleví per 
a nenes d’entre 8 i 11 anys; i cadet – 
juvenil – amateur, per a noies de 14 
anys en amunt; a més de l’equip de 
veteranes.

Així doncs, de cara al centenari del CE 
Llinars al 2016 un objectiu és tenir en 
competició equips femenins; en principi 
3 equips amb l’esperança de poder 
tenir-ne més en el futur. 

Durant la Festa Major es va celebrar 
un partit de futbol de dones blaves i 
vermelles al camp de futbol municipal 
Joan Misser Coll.

NOTA:
Les noies interessades han de posar-se 
en contacte amb el club. Horari: de dll a 
dv 18 a 20 h
Tel: 93 841 32 34
info@cellinars.com
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L’Agenda de Serveis ha parlat 
amb la Ruth Mañero, presidenta 
de l’ONG AMIC (Associació 
mèdica per la infància a 
Catalunya) que treballa des 
de fa 12 anys a Guinea Bissau, 
un petit país de l’Àfrica 
subsahariana d’un milió i mig 
d’habitants aproximadament.

L’ONG AMIC juntament amb la fundació 
Doctor Ivan Mañero treballen en varis 
projectes educatius i sanitaris per tal de 
fer front a les nombroses deficiències del 
país.

Guinea Bissau és una antiga 
colònia portuguesa. Des de la seva 
independència al 1974 ha sofert 
nombrosos cops d’estats i enfrontaments 
entre faccions rivals de l’exèrcit. En el 
seu territori s’amaguen encara 20.000 
mines antipersones. L’any 1999 va 
acabar una guerra civil.

És el cinquè país més pobre del món. 
8 de cada 10 guineans malviuen amb 
80 cèntims d’euro al dia. Els infants 
subsisteixen amb un únic àpat al dia a 
base d’arròs. 1.500 infants moren a l’any 
per falta de ferro, iode i vitamina C. 

Ruth, com va sorgir l’ONG AMIC? 
Va sorgir al 2004 tot i que portàvem 
treballant a Guinea Bissau des del 
2000. Va ser una manera de començar 
a treballar de manera organitzada, i 
d’aquesta manera també, al 2007, va 
sorgir la fundació Doctor Ivan Mañero. 
AMIC s’ocupa de la sensibilització de 
diferents temes aquí i allà, del maneig 

de voluntaris, dels projectes més 
socials, etc., i la fundació s’encarrega 
d’aconseguir recolzament econòmic, 
dels projectes més sanitaris i d’enviar-hi 
especialistes en diverses matèries per tal 
de portar a terme els projectes.

Per què treballeu precisament a 
Guinea Bissau?
La connexió amb el país va arribar una 
mica per casualitat. Tant el meu germà, 
Ivan Mañero, com jo, treballàvem amb 
l’ONG Metges Solidaris que aprofitava 
el sistema de seguretat del París Dakar 
per fer arribar material a països africans. 
Així vam arribar a Guinea Bissau l’any 
2000, un país que acabava de sortir 
d’una guerra civil i la seva situació era 
molt precària. L’any 2002 el meu germà 
va anar allà a realitzar intervencions 
quirúrgiques sobretot a nens i nenes 
afectats per cremades o mines anti-
persona, però va veure que la situació era 
molt dura i que s’havia de fer alguna cosa 
més que una acció puntual. D’aquesta 
manera i sense deixar de treballar es van 
crear l’ONG i després la fundació.

Quin és el vostre principal objectiu?
Sobretot els infants. Treballem per 
millorar les seves condicions de vida, 
educatives i sanitàries, per tal que puguin 
tenir un futur més digne, i lluitar pels 
seus drets. També treballem amb dones 
en temes de capacitació (planificació 
familiar, informació sobre malalties de 
transmissió sexual, salubritat a les llars, 
entre d’altres), alfabetització, lluita contra 
la mutilació genital femenina, etc.

Les dones i les nenes són el pilar de 
l’economia familiar i per extensió del país, 
no obstant, 8 de cada 10 són analfabetes. 

Són considerades ciutadanes de tercera, 
en les seves comunitats no tenen drets ni 
vots, però sí l’obligació de treballar, criar 
als fills i tenir cura de la família. Estan 
sotmeses a l’autoritat de l’home fins al 
punt que han de menjar després del 
marit, per exemple. Des des de petites 
se’ls hi practica l’ablació del clítoris tot 
i que el govern actual ho ha prohibit 
mitjançant una llei. Malgrat tot això, les 
dones tenen moltes ganes d’aprendre, 
de tirar endavant i sobretot, de millorar 
els futur dels seus fills. No ho tenen fàcil, 
però, en una societat tan patriarcal, és 
molt difícil canviar la mentalitat d’una 
societat amb creences tan tribals. 

SERVEIS SOCIALS

Ruth Mañero, de l’ONG AMIC ens 
explica la seva tasca a Guinea Bissau



14 ESTIU 2015 LLINARS DEL VALLÈS

SERVEIS SOCIALS

Quines són les tasques més rellevants 
que heu portat a terme i en què esteu 
treballant actualment?
Quan vam arribar a Guinea Bissau 
vam conèixer la Isabel i l’Eugènia, 
dues missioneres de Costa Rica que 
des de l’any 1993 estan instal·lades 
al país, atenent a nens i nenes orfes. 
Elles són les creadores de l’associació 
Casa Emanuel a Hàfia, un dels barris 
de Bissau, que va néixer com un 
orfenat per atendre a nens i nenes 
orfes, abandonats, maltractats, amb 
discapacitats o amb sida. Més enllà de 
la malària i el tifus, el sida és la malaltia 
més greu i la causa que hi hagi milers 
d’orfes. Aquesta malaltia afecta al 10% 
de la població adulta i per tant també als 
nens. L’altra gran problemàtica són els 
casos de desnutrició severa.

Amb casa Emanuel col·laborem 
estretament en tots els projectes, de fet 
ara l’orfenat acull a més de 130 nens, 
tenim una escola de més de 500 alumnes, 
un hospital en el qual s’atenen unes 
60.000 persones l’any aproximadament 
i menjadors socials infantils en els quals 
es preparen 900 àpats al dia. Tenim en 
projecte un altre menjador per a nens i 
nenes fins a 4 anys que volem intentar 
portar a terme enguany.

També tenim un orfenat a Biselanca, a 
la regió de Biombo, per a infants amb 
dificultats d’aprenentatge. Aquests nens 
assisteixen a una escola d’oficis en la qual 
els hi ensenyen, a més d’uns coneixements 
bàsics per a la vida, diferents oficis com 

mecànica, agricultura, costura, etc. 
Però també els hi ensenyen tot el que 
està relacionat amb la posada en marxa 
d’una petita empresa: coneixements 
empresarials, higiene, matemàtiques, 
comercialització, etc., per tal que en un 
futur puguin ser emprenedors.

En què esteu treballant actualment?
En aquests moments ja gairebé estan 
finalitzades les obres de CE Casulo, 
un centre per a nens i nenes amb 
discapacitat intel·lectual, motora o 
múltiple. Nens i nenes que necessiten 
atenció 24 hores al dia. Els infants amb 
discapacitats a Guinea Bissau viuen 
situacions realment dramàtiques. La 
comunitat condemna a aquests nens i a 
les seves famílies a l’exclusió social i fins 
i tot són expulsats del poblat. L’exclusió 
pot acabar amb maltractaments físics 
greus, amb l’abandonament del nen o 
amb el seu sacrifici (infanticidi).

Sobre això has escrit dos contes?
Sí, “El nen sense nom” i “La nena del 
mar”, dues històries molt dures (però 
suavitzades per als nostres petits 
lectors) de dos nens que han pogut 
sobreviure i sortir endavant.

Ruth, moltes gràcies per compartir 
aquestes experiències amb nosaltres.

Si voleu obtenir més informació sobre 
la tasca de l’ONG AMIC a Guinea Bissau, 
podeu consultar les següents pàgines 
web: www.ongamic.org i 
www.fundacionivanmanero.org
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Els maltractaments a la gent 
gran, una problemàtica molt 
present a la nostra societat

Davant la sensibilitat dels ajuntaments 
del Baix Montseny envers la problemàtica 
dels maltractaments a la gent gran, es 
va crear una comissió entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i la Diputació 
de Barcelona per fer front a aquest 
tema a través de diferents actuacions, 
com l’elaboració d’una guia de detecció 
de possibles casos i una campanya 
de sensibilització al voltant d’aquesta 
greu problemàtica que pateixen moltes 
persones grans.

A partir de la comissió creada, es 
va arribar a conèixer la feina que ja 
s’havia fet en altres consells comarcals 
i ajuntaments sobre els maltractaments 
a la gent gran. Així, el Consell Comarcal 
del Solsonès havia dut a terme una 
campanya de sensibilització amb 
l’elaboració d’un llibre de petits relats 
que il·lustren els diferents tipus de 
maltractaments que pot patir una persona 
gran. “Relats amb tracte” és un llibre 
diferent, que ens fan pensar i reflexionar 
sobre un problema existent molt greu que 
malauradament queda molt amagat en la 
societat en la que vivim.

Gràcies a les gestions que el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental ha portat a 
terme per a la difusió del llibre, des de 
l’Agenda de Serveis us oferirem un relat 
en cada una de les edicions de la seva 
publicació. 

En aquesta edició us presentem un relat 
escrit per la Maribel Bella Orrit, titulat: 
Diagnòstic.

Diagnòstic, per Maribel Bella Orrit

“Bon dia Catalunya. Són les 8”, diuen a la tele. Cliiinc. El microones ja ha escalfat la llet. 
M’hi poso una culleradeta de Nescafé. Faig un xarrup. Carai com crema. No hauria de 
prendre llet que no tinc la panxa gaire bé… Ara ja la tinc feta. Me la beuré.

Riiing, riiiing.

—Hola, mama. L’Oriol s’ha llevat amb febre. Te’l portaré abans d’anar a treballar. Ja et 
portaré el Dalsy i l’Apiretal. Trucaré a la pediatra a veure si el pot visitar aquest matí.

 —Porta-me’l. 

—D’acord. Fins ara. 

Ui! He de trucar a la Carmeta per dir-li que avui tampoc podré anar a caminar. El 
metge sempre em diu que caminar em va bé per a l’artrosi, però no hi ha manera 
d’anar-hi tres dies seguits. El primer és el primer i si el nen està malalt l’he de cuidar.

 Ding-dong

—Hola, iaia, estic malaltó. Que em cuidaràs? 

—És clar que sí, reietó meu. 

—El que més m’agrada d’estar malalt és venir a casa teva i que em cuidis. Iaia, tu en 
saps molt de cuidar-me… 

—Hola, mama. Mira et deixo la bossa del nen. T’hi he posat els medicaments i roba 
de recanvi. Ara trucaré a la doctora a veure què em diu. Si veus que es posa pitjor, 
truca’m. Jo no em puc escapar de la feina avui, però tan aviat com pugui el vindré a 
buscar. Pensa a mirar-li la febre sovint i si veus que està molt alta vigila perquè pot 
tenir convulsions. Ui, marxo que faig tard… Suposo que a les dues ja seré aquí. Adéu, 
reiet meu. Porta’t bé amb la iaia i descansa molt. 

 —Adéu. 

 Riiiing, riiing

—Hola, mama. Què fa l’Oriol? Com que a les dues quan plegui de treballar el nen farà 
migdiada he pensat que vindria a dinar a casa teva. Així ja seré aquí quan es desperti. 
Què faràs per dinar? 

 —No ho sé. Jo m’havia fet una mica d’arròs bullit perquè no tinc la panxa gaire bé i a 
l’Oriol també li agrada. Però si véns a dinar hauré de fer alguna altra cosa…

 —A mi tot em va bé, ja ho saps. Si tens una mica de peix al congelador me’l pots fer al 
forn que és un moment. Així no em salto la dieta!

—Molt bé. He de penjar que el nen em crida.

—Iaia, iaia! Que vomito!

—Ostres, Oriol. T’he dit moltes vegades que has d’avisar abans. Així podem arribar al 
vàter. Va, no passa res. Ara canvio el llitet. Vés cap al sofà. 

—Em portes a coll? 

—Ja saps que no et puc aixecar. Peses molt i jo sóc velleta i tinc mal d’esquena. 

—Ja hi vaig solet… 
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L’entitat ONCO Cardedeu- 
Baix Montseny a Llinars 

Canvio el llit. Frego el terra. Poso la rentadora. Ui! Ja és la una. 

—Iaia, iaia, que vols jugar una mica amb mi? I si m’expliques un 
conte? 

—Oriol, espera’t que he de treure peix del congelador per a la 
teva mare.

—Iaia, iaia, ja ho faràs després. Ara vine a jugar amb mi.

—Oriol, ara no puc. 

 —Iaia, iaia… 

 Riiiing, riiiiing 

—Escolta, mama, acabo de parlar amb la pediatra. Diu que 
d’aquí a mitja hora té un foradet a l’agenda i que vol veure 
l’Oriol. Ja el pots vestir i aneu tirant cap allà. No us entretingueu, 
que no feu tard. 

—Ara hi anem.

—Adéu.

—Adéu. 

Ding-dong

—Hola, mama. Que dorm l’Oriol. Ha dinat?

—Sí, s’ha menjat un platet de..

—Ui, quina olor de cremat.

—El peix! L’he posat al forn i m’he despistat. Ai, mare meva. 
S’ha cremat tot. 

—Ja menjaré una amanida, no passa res. Dinaré ràpid i potser 
aprofito per anar al gimnàs. Com que el nen dormirà no et 
donarà cap maldecap.

Vaig a posar l’enciam en remull. El genoll em fa una punxada.

—Mama. Ara pensava que l’Oriol demà encara no podrà anar a 
l’escola. Te l’hauràs de tornar a quedar. Potser seria més pràctic 
que es quedés a dormir aquí; així no cal traginar-lo d’un lloc a 
l’altre. 

—Com vulguis. 

 Piiiip, piiiiip, piiiiip

—Ai, Déu meu! On sóc?

—Sóc el Dr. Espinal. Aquesta nit ha ingressat a urgències. Ahir 
al vespre va perdre la consciència. Va ingressar amb fortes 
taquicàrdies i amb la pressió arterial molt alta. Li hem de fer 
més proves. No sabem quina pot ser la causa. De fet, si vostè 
fos un executiu d’una gran multinacional ho tindríem ben clar: 
una crisi d’estrès. Però això no ens encaixa amb el seu perfil. 
Vostè és una senyora de 75 anys, viuda, que no treballa. La seva 
filla ens ha dit que últimament no ha rebut cap xoc que li hagi 
pogut desencadenar un quadre clínic com aquest. Haurem de 
continuar buscant el diagnòstic. 

 —Gràcies, doctor.

Des del mes de març Llinars compta amb el servei que ofereix l’entitat privada sense 
ànim de lucre d’ajuda a les persones amb vivències derivades de l’oncologia i altres 
malalties cròniques.

L’Entitat ONCO Cardedeu - Baix Montseny va sorgir donada la necessitat d’acompanyar 
a les persones que estan passant per aquest tipus de malaltia, i que necessiten suport 
psicològic, social i moral per poder sobreportar millor la situació que estan vivint. Des 
del gener d’aquest any són membres de la FECEC (Federació d’Entitats Catalanes 
contra el Càncer).

Va néixer a Cardedeu, d’aquí el nom, però donen servei a tota la zona del Baix Montseny. 
Can Mas Bagà és el lloc de referència a Llinars del Vallès. 

El beneficiari és la mateixa persona afectada, els familiars i totes les persones del 
seu entorn. Els serveis que ofereix són, entre d’altres, donar suport i acompanyar a 
la persona afectada des de l’inici de la detecció de la malaltia, servei de psicologia, 
fisioteràpia, nutrició, reiki, flors de Bach, reflexologia podal... També realitzen tallers 
terapèutics com l’artteràpia, l’escriptura creativa, la musicoteràpia, la teràpia emocional, 
etc. A més, l’Entitat organitza xerrades mensuals de caire sanitari obertes a tothom que 
es realitzen a la Biblioteca de Llinars, el tercer dilluns de cada mes. 

Un dels altres objectius de l’entitat és conscienciar, sensibilitzar sobre la malaltia i 
despertar l’esperit solidari mitjançant el voluntariat. D’aquesta manera tothom qui vulgui 
pot col·laborar amb l’entitat, i així poder garantir a les persones afectades de càncer i 
als seus familiars un servei gratuït de qualitat. L’entitat treballa per formar voluntaris de 
caire domiciliari i hospitalari per tal d’oferir aquest servei als pacients que ho necessitin.

Més informació a www.oncocardedeu.cat - oncocardedeu@gmail.com 

Tu,
ets el més
important!
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SERVEIS SOCIALS

10è aniversari de la 
Residència Llinars del Vallès

Ja fa 10 anys que la Residència Llinars del Vallès va obrir les 
seves portes al nostre poble, i així ho va celebrar en un acte que 
va tenir lloc el passat 27 de juny. 

La Residència Llinars del Vallès, ubicada al carrer de Salvador 
Espriu, és un conjunt arquitectònic de 3.800 m2 de nova 
construcció construït en una sola planta i, per tant, sense cap 
tipus de barrera arquitectònica. Una llar per a la gent gran 
adaptada a tot tipus de necessitats.

La Residència funciona com a llar residencial, residència 
assistida i centre de dia. Disposa de 128 places, atenció 
personalitzada, places concertades i col·laborades.

Un equip humà treballa diàriament sota la direcció de la 
directora del centre, l’Anna Villà per tal de garantir el seu bon 
funcionament i tenir a totes les persones ateses adequadament. 
Aquest equip el composa un metge, un equip d’infermeria, 
fisioterapeutes, un terapeuta ocupacional, un psicòleg/a, 
un/a treballador/a social, una educador/a social i l’equip de 
governants/es, supervisors/es i gerocultors/es. 

Valoracions neuropsicològiques, unitat especial per deteriorament 
cognitiu, servei de treball social, atenció psicològica, disponibilitat 
mèdica 24 hores, etc, són alguns dels serveis que ofereix. 
Sempre busquen la necessitat de cada resident i ho apliquen en 
el seu pla de treball. 

A la Residència es duen a terme activitats com gimnàstica, 
musicoteràpia, psicomotricitat, taller de memòria, taller de 
lectura, taller de costura, taller de cuina, jocs, dinàmiques 
grupals, teràpia assistida amb gossos, etc. amb la finalitat 
de treballar els diferents camps de la persona.

Més informació a: 

RESIDÈNCIA LLINARS DEL VALLÈS 
C/ de Salvador Espriu, 11-15 
Llinars del Vallès 
Tf. 93 841 35 10 
http://www.residenciallinarsdelvalles.com

Campanya de vacunació contra la grip per a persones de 60 anys o més, 
dones embarassades (2n o 3r trimestre), pacients amb malalties cròniques, 
cuidadors/es i personal amb risc professional.

Del 19 d’octubre al 6 de novembre cal demanar cita prèvia: 
»» al CAP – Personalment o Tel. 938410573 de dilluns a divendres de 8 a 21 h
»» a Sanitat Respon 902111444 / 933268901 de dilluns a divendres de 8 a 22 h

Del 9 de novembre al 31 de desembre demanar cita amb infermer/a de referència:
»» al CAP – Personalment o Tel. 938410573 de dilluns a divendres de 8 a 21 h
»» a Sanitat Respon 902111444 / 933268901 de dilluns a divendres de 8 a 22 h
»» per internet: www.gencat.cat/ics

EAP CAP Llinars del Vallès 
Llinars del Vallès, setembre de 2015

Tu,
ets el més
important!
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Girona
Una ciutat plena d’encant

APUNTS CULTURALS

Per quart any consecutiu el Punt 
Dona va realitzar una sortida cultural 
el passat 30 de maig, en la qual van 
participar un grup de 27 dones de 
Llinars i rodalies. Enguany va tenir 
lloc a un dels indrets històrics més 
fascinants de Catalunya: la ciutat de 
Girona.

La visita guiada estava centrada en 
la zona històrica més emblemàtica 
de la ciutat: el Barri Vell i el Call 
Jueu, una zona per la qual han 
passat diferents comunitats al llarg 
de la seva història: pobles i cultures 
com el ibers, els romans, els àrabs 
i sobretot la significativa comunitat 
jueva, que visqué a la ciutat entre 
els segles IX i XV, van ocupar Girona 
successivament, deixant la seva 
empremta en la ciutat.

Racons carregats d’història envolten 
aquesta zona de grans monuments 
com la Catedral gòtica d’una sola 
planta, la més ampla del món; l’església 
de Sant Feliu on es troben les restes de 
Sant Narcís, el monestir de Sant Pere 
de Galligants, la Torre Gironella o els 
Banys Àrabs, que en realitat van ser 
construïts a l’Edat Mitjana. Però també 
de grans i petits jardins, de carrerons 
ombrívols que pugen i baixen formant 
un laberint de carrers empedrats per 
tot el Call, de ponts que creuen el riu 
com el de pedra o el de ferro, obra de 
Gustave Eiffel, o de les finestres de 
les cases que atorguen a la vista una 
panoràmica rica en colors que s’estén 
per tot el riu. Sens dubte una ciutat que 
captiva al visitant per l’empremta que 
el pas del temps ha deixat en forma de 
vestigis arquitectònics i culturals.

LLEGENDES DE GIRONA

Girona és també una ciutat de moltes 
llegendes que omplen de màgia cada 
carreró del Barri Vell. Històries que 
s’explicaven al carrer barrejades de 
realitat i ficció, d’imaginació i encant.

Una d’aquestes històries, segons les 
cròniques medievals fa referència a 
un fet succeït l’any 1285, quan el rei 
de França Felip l’Ardit va assetjar 
Girona. Tota la ciutat estava envoltada 
per les tropes franceses, i un grup 
d’assetjadors va penetrar en l’església 
de Sant Feliu, aleshores fora muralla, 
i van escampar les restes de Sant 
Narcís. Aquest fet va provocar que de 
la seva tomba sortissin unes mosques 
enormes que van provocar una gran 
mortaldat entre les tropes franceses 
i els cavalls que tenien. Davant 
aquesta situació miraculosa les tropes 
franceses van replegar-se, i des de 
llavors cada vegada que la ciutat s’ha 
vist involucrada en un nou conflicte 
bèl·lic, la invocació a Sant Narcís i les 
seves mosques ha estat recurrent. 
Ja ho diuen: Les mosques de Sant 
Narcís, cadascuna val per sis.

També és molt coneguda entre els 
gironins la llegenda que fa referència 
a la Bruixa de la Catedral, dona 
de costums poc religiosos que 
tirava pedres a la gent durant les 
processons, fins que en una ocasió, 
durant la processó del Corpus, va 
quedar convertida en pedra per obra 
divina, i col·locada en una paret molt 
alta de la catedral d’esquenes al cel. 
D’aquí la dita: Pedres tires, pedres 
tiraràs i en pedra et convertiràs. 
Aquesta figura de pedra es pot veure 
a la catedral i en realitat la seva funció 
era dissipar l’aigua de la pluja.

I entre les llegendes relacionades amb 
els jueus gironins, hi ha una envoltada 
per una estranya circumstància: al 
Call hi havia una dona jueva molt culta 
i respectada, gran defensora de la 
seva religió, anomenada Torana que 
significa seguidora del Torah, llibre de 
la religió hebrea. El 17 de setembre 
de 1391 es va trobar el seu cadàver 
decapitat a la Torre Gironella. Des 
d’aleshores el seu fantasma vaga pel 
Barri Vell de Girona com una veu que 
canta uns planys inintel·ligibles però 
impressionants. D’aquí la dita: Quan a 
Girona bufa la tramuntana, se sent el 
plany de la Torana.
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ET VE DE GUST?

TONYINA AMB CEBA

Ingredients
800 grams de tonyina fresca
400 grams de iuca fresca o 
congelada
2 cullerades d’oli
2 tomàquets picats
½ ceba picada
1 culleradeta de pebre vermell mòlt
2 culleradetes de comí mòlt
8 tasses d’aigua
5 branquetes de coriandre 
Sal al gust

Preparació
Preparem un sofregit amb la ceba, el 
tomàquet, el comí, el pebre vermell 
mòlt i la sal.
Afegim l’aigua i les branquetes de 
coriandre.
Afegim la tonyina quan l’aigua 
comenci a bullir, i la deixem fer 
aproximadament uns 15 minuts. 
Retirem la tonyina i la separem a 
trossets. En la mateixa aigua cuinem 
les iuques fins que estiguin tendres. 
Les traiem i les piquem a trossets 
petits.
Tornem a posar les iuques picades 
i els trossets de tonyina al brou, 
rectifiquem de sal i escalfem fins 
que estigui llest per servir. Per 
donar-li més gust, també es pot 
preparar una porció addicional de 
sofregit afegint una mica de brou. 
Un cop fet ho incorporem a la sopa.
Per servir s’afegeix una salsa 
feta amb ceba tallada molt fina, 
tomàquet, suc de llimona, sal i 
coriandre.

“MOROCHO”
El “Morocho” són unes postres 
típiques equatorianes que es 
preparen amb blat de moro 
“morocho” semblant al que aquí 
coneixem com arròs amb llet. La 
seva preparació també és semblant. 
El blat de moro “morocho” és difícil 
trobar-lo aquí, per tant també es pot 
fer amb blat de moro. 

Ingredients
200 grams de blat de moro o blat 
de moro “morocho”
2 litres de llet
4 branquetes de canyella
Mig got de sucre
1 got de panses
Canyella en pols

Preparació
Deixem el blat de moro en remull 
tota una nit.
En una cassola, a l’endemà, posem 
la llet i el blat de moro i ho escalfem 
a foc lent fins que estigui tendre, al 
voltant de tres hores. Remenem de 
tant en tant per tal que el blat de 
moro no s’enganxi al fons, sobretot 
la darrera mitja hora.
Afegim el sucre i les panses, ho 
deixem coure de 15 a 30 minuts 
més i ho remenem amb freqüència.
Un cop passat aquest temps ho 
servim calent i afegim canyella 
en pols. 

En aquesta edició de l’Agenda de Serveis, la Sara 
Calderón ens ofereix dues receptes de cuina típiques 
del seu país, Equador.

Gaudiu-les!!!
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Introducció
PR Llinars - Corredor és una caminada de 19,8 Km amb sortida i arribada a Llinars del Vallès. 
El recorregut té un perfil suau, està indicat per a tots els públics i passa per deu llocs d’interès 
de la Serralada del Corredor.

Es diu PR a una “Petita Ruta” que està senyalitzada i homologada per la FEEC (Federació 
d’Entitats Excursionistes de Catalunya). El PR Llinars - Corredor està en procés d’homologació 
pel CELLV (Centre Excursionista Llinars del Vallès).

El recorregut complet pot portar entre 4 a 5 hores depenent del pas i sense tenir en compte 
parades en els deu llocs d’interès que trobarem durant el recorregut.

Parròquia Sant Esteve del Coll
Situada a la urbanització de Sant Josep. Es troba a 227 m d’altitud, a l’esquerra de la riera 
Mogent i a uns tres quilòmetres al SW del centre de Llinars.
A curta distància hi ha un exemplar d’arboç (Arbutus unedo) dels més grans de Catalunya, 
que malauradament es troba en mal estat.

La Torrassa o Torre del Moro
Torre de defensa cilíndrica que es remunta a l’època romana i que va ser restaurada al 2010. 

Les ruïnes de l’ermita de Sant Sebastià

Can Bordoi
Finca de 208 hectàrees amb camps de conreu, boscos d’alzines i pins, situada entre Llinars 
del Vallès i Dosrius, just a la carena de la serralada litoral entre el Montseny i el Maresme, 
i dins del Parc Natural del Corredor i el Montnegre.
La torre modernista, va ser construïda a principis del segle XX, per l’arquitecte valencià 
Marcel·lià Coquillat, per encàrrec del Sr. Josep Comas i Masferrer, com a casa d’estiueig. 
Al costat de la torre es va fer un parc amb avets i cedres per passejar-hi amb els cavalls.

Les ruïnes del Castellvell
Antigament anomenat també Castell del Far, fou aixecat sobre possibles runes ibèriques 
i romanes, cap al segle IX o X a l’est del Coll de can Bordoi, a 401 metres d’altitud. Fou 
propietat de la dinastia dels Corbera I fou derruït per un terratrèmol el 24 de maig de 1448.

Poblat Ibèric del Turó del Vent
Situat en un punt que domina un pas natural a través del Corredor, que comunica la plana 
vallesana amb el Maresme. És un exemple més del poblament de la serralada Litoral durant 
el segle IV aC.

Dades tècniques 
del recorregut
Recorregut circular. 
Sortida i arribada al passeig 
Europa de les Nacions de 
Llinars del Vallès.

Distancia: 19,8 Km
Desnivell acumulat: 467 m
Alçada màxima: 443 m

LLOCS D’INTERÈS

PR Llinars - Corredor 
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Església de Sant Andreu del Far
L’edifici actual data del segle XVI i és d’estil gòtic tardà. La façana principal, amb un cos 
sobresortit, és coronada per un massís campanar de torre quadrada amb dues obertures 
d’arc rodó. A sota hi ha la porta d’entrada, de llinda recta.

L’alzina monumental de Can Ferrerons
Situada al Parc Montnegre – Corredor, té el tronc inclinat i lleugerament cargolat. A tocar hi 
ha un tronc de certa envergadura que segurament és un renou (rebrot d’arrel). Fou declarat 
arbre monumental el 1988 i el arbre d’interès comarcal el 1992.

Sant Sadurní de Collsabadell
Aproximadament a dos quilòmetres de Llinars, damunt el cim d’un turó a la banda 
septentrional de la serra del Corredor, es troba aquesta joia arquitectònica envoltada de 
natura.

Creu de terme
És una de les dues creus de terme parroquial del segle XVI i d’estil gòtic. Està situada a la Via 
Romana, a l’alçada de Can Llobera.
El fust és octogonal i de pedra. En una cara de la creu hi ha representada la llegenda de Sant 
Jordi i, en l’altra, la crucifixió de Jesús.
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La Silvia i el Francesc 
Joaquim, acompanyats 
dels seus fills, van 
viatjar a Nicaragua 
l’agost passat, i ens 
han explicat la seva 
experiència en aquest 
meravellós relat escrit 
per la Sílvia que us 
oferim tot seguit.

L’oncle d’en Francesc 
Joaquim, en Quim Rabella, 
és cooperant a Nicaragua 
des de fa quasi trenta anys 
i és autor de la primera i 
més venuda guia del país: 
Nicaragua, la guía, Ed. 
Hispamer. Aquesta va ser, 
doncs, la nostra primera 
connexió amb el país.

Per anar a Nicaragua cal 
estar disposat a pujar en 
autobusos vells i atrotinats 
que circulen per carreteres 
en mal estat, o bé en els 
remolcs dels camions; 
anar a hotels sense grans 
instal·lacions i prescindir 
de restaurants o botigues 
luxoses. 

El país ha estat molt 
castigat el darrer segle: la 
dictadura dels Somoza, el 
gran terratrèmol de 1972 
a Managua, la Revolució 
Sandinista, l’huracà Mitch, 
inundacions... Tot i això, 
els nicaragüencs es van 
recuperant i obrint-se poc a 
poc a un turisme sostenible 
i diferent. 

Després del terrible 
terratrèmol a Managua 
el 1972, la ciutat es va 
reconstruir de manera 
caòtica al voltant de les 
runes. Per això no hi ha cap 
centre històric on passejar 
còmodament. Els carrers no 
tenen nom i la gent dóna les 
adreces amb indicacions des 
d’un punt conegut, com per 
exemple «De la Vicky dos 
cuadras arriba, una cuadra 
al lago, 100 varas abajo, la 
casa con la verja blanca». 
Managua és un caos 
urbanístic pel visitant. Vam 
visitar algunes zones com el 
Malecón, a les ribes del llac 
de Managua; o el Tiscapa, 
un parc al centre de la ciutat 
en un volcà extingit amb 
una llacuna en el seu cràter. 
També el petit museu de 
Las Huellas de Acahualinca, 
unes empremtes humanes 
prehistòriques de fa uns 
set mil anys sobre cendres 
volcàniques fossilitzades; 
el Teatro Nacional Ruben 
Darío; o el restaurant-sala 
de concerts dels Mejía 
Godoy. Tots els d’una 
certa edat guardem a la 
memòria la cançó “Son tus 
perjúmenes mujer...”. Vam 
conèixer en Carlos Mejía 
Godoy després d’un dels 
seus concerts. Les seves 
cançons encara identifiquen 
els nicas (nicaragüencs), un 
poble amb esperit poètic i 
una capacitat de conversa 
inacabable. No és casualitat 

que Rubén Darío fos 
nicaragüenc.

A prop de Managua, vam 
anar al Parque Nacional del 
Volcán Masaya, un volcà que 
es visita i encara és actiu. 
Del cràter en surt una forta 
olor de sofre i una espessa 
cortina de fum. S’ha d’anar 
amb compte de no aspirar 
massa temps els gasos. 

No gaire lluny d’allà es 
troba l’antiga ciutat colonial 
de Granada, amb un 
bonic centre històric i un 
interessant museu d’ídols de 
pedra de la cultura náhuatl, 
el poble que habitava la zona 
abans de l’arribada dels 
colonitzadors espanyols. 

Als afores de Granada 
es troben Las Isletas, 
una zona amb més de 
tres-centes petites illes 
a l’extrem occidental del 
llac Cocibolca. Moltes de 
les illetes estan habitades 
per famílies de pescadors i 
fins hi tot hi ha l’illa-escola 
o l’illa bar-restaurant. 
Només s’accedeix en panga 
(canoa). Ja us podeu 
imaginar la quantitat d’aus, 
amfibis i altres animals que 
conviuen amb la gent en 
aquests paratges. 

Nicaragua no és un país 
industrial, a excepció 
d’algunes empreses 
nacionals i d’altres 

estrangeres. Un dia, anant 
en cotxe per la carretera 
panamericana que travessa 
tot el país (a vegades has de 
parar el cotxe perquè passa 
un ramat de cavalls), vam 
veure sortir els treballadors 
de les maquilas. Són 
empreses majoritàriament 
tèxtils d’EEUU que s’han 
deslocalitzat per trobar mà 
d’obra barata. Allà, amb uns 
salaris ridículs, es fabrica 
molta de la roba de marca 
que comprem caríssima a 
certes botigues del primer 
món.

També vam ser a la ciutat 
de León, d’estil colonial. Ens 
vam allotjar a casa d’uns 
amics nicas i vam gaudir de 
la festa de La Gritería Chica 
el 14 d’agost, dedicada a la 
Verge Maria per haver salvat 
miraculosament la ciutat en 
una de les erupcions més 
virulentes del volcà Cerro 
Negro. Es fa una missa a 
la Catedral de León seguit 
de El Baile de la Giganta 
i molts focs artificials i 
petards. L’ambient és ple de 
pólvora durant tota la nit. Als 
finestrals de moltes cases 
es munten petits altars 
dedicats a la Mare de Déu, 
els quals es van visitant i 
que al crit de ¿Quién causa 
tanta alegría? et responen 
amb ¡La ascensión de María! 
i l’obsequi de caramels, 
dolços, caixetes de llumins o 
chicha de maíz, una beguda 

“Més que un país, 
un estat d’ànim.”

Nicaragua
ON VIATJA LA GENT DE LLINARS?
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refrescant feta amb blat 
de moro. Aquell dia va ser 
com anar cinquanta anys 
enrere en el túnel del temps, 
tant per l’esperit de la festa 
com per la passejada pels 
carrers poc il·luminats i mal 
pavimentats de la ciutat.

També vam estar a León 
Viejo, davant del volcà 
Momotombo i una de les 
primeres ciutats on es van 
assentar els espanyols a 
l’Amèrica Central. Només 
queden les ruïnes i les 
dades històriques, doncs 
un terratrèmol va arrasar la 
zona el 1610. 

Vam anar també a la selva. 
Primer, vam arribar a San 
Carlos, població fronterera 
amb Costa Rica, amb un 
mercat on es pot trobar 
tota mena de coses: fruites 
tropicals, llavors de cacau, 
cereals i objectes molt 
diversos que aquí no havíem 
vist mai. Des d’allà vam 
navegar tres hores en panga 
per Rio San Juan avall fins 
El Castillo, poblet on no hi 
ha ni un sol cotxe ni una 
moto, i només accessible 
per riu en canoa. La panga 
no té horari fix i surt quan 
està plena.

Les ribes del riu San Juan 
van ser una magnífica 
connexió pel comerç entre 
el llac de Nicaragua i el 
mar Carib. La fortificació 

que dóna nom a El Castillo 
es va construir cap el 1675 
justament per defensar-se 
dels constants atacs pirates. 
A El Castillo ens vam allotjar 
en un hotel elevat sobre 
el riu per on vèiem passar 
caimans cap al tard. Des 
d’allà vam fer una excursió 
en canoa endinsant-nos 
a la selva de la Reserva 
natural Indio Maíz, amb 
botes d’aigua d’ús obligat: 
vegetació exuberant, 
mosquits, formigues 
gegants, granotes verinoses 
de color vermell, ocells de 
colors, tortugues, micos... 
Per sort, no vam ensopegar 
amb cap serp. Anàvem 
amb un soldat de l’exèrcit 
nicaragüenc que ens feia de 
guia. Hi ha bastants controls 
per entrar a la selva, però 
els guardes són molt 
amables.

També vam passar tres dies 
a l’illa d’Ometepe, formada 
a partir dels volcans 
Maderas i Concepción, 
al llac Cocibolca. Un 
núvol de chayules, 
milions de mosquits 
nans que no piquen, ens 
va donar la benvinguda. 
Afortunadament, van 
desaparèixer al cap de poc. 
En aquesta illa els talls 
elèctrics són constants 
perquè encara funcionen 
amb generadors. Ens vam 
poder banyar a les platges 
solitàries del llac, envoltades 

d’ocells i de tant en quant 
transitades per grups de 
cavalls; també ens vam 
banyar a Ojo de Agua, una 
piscina natural que, segons 
la llegenda, rejoveneix els 
qui s’hi endinsen. L’illa és 
tranquil·la i plena de restes 
prehistòriques, com els 
Petroglifos, pedres tallades 
amb gravats de formes 
geomètriques i animals. 
Es troben a l’aire lliure a 
la muntanya, al costat dels 
cafetals. A l’illa hi ha un 
museu de la història de la 
moneda a Nicaragua, des 
de les antigues permutes 
amb el cacau, fins a la 
moneda actual, el córdoba. 
També vam visitar un museu 
de més de 1500 peces 
precolombines de caire 
pràctic i decoratiu en molt 
bon estat de conservació.

El menjar és bo, però no tan 
variat com a casa nostra. 
Molts frijoles, plàtans 
cuinats, arròs, tortillas de 
maíz i carn de res (vedella). 
En alguns parcs hi ha tants 
mangos que els pots recollir 
del terra. Ens van agradar 
molt el Gallopinto (mongetes 
i arròs), el Vigorón 
(chicharrones de porc i 
verdures amb espècies) i 
el Guapote (peix enorme 
de riu fet a la brasa). I vam 
aprendre a fer xocolata a 
partir de les llavors crues de 
cacau.

A Nicaragua l’idioma oficial 
és l’espanyol, tot i que 
es parlen més llengües. 
L’espanyol nica és pausat, 
ric i quasi diríem poètic. 
Un dels primers intercanvis 
que vam fer va ser “¿Cómo 
le amaneció?”, equivalent 
al “¡Buenos días!”. 
Evidentment, hi conté 
moltes paraules d’origen 
indígena. Recomenem 
llegir El Güegüense, la 
primera obra teatral de la 
literatura nicaragüenca, 
perquè representa una fusió 
de les cultures indígena i 
espanyola. És una obra molt 
divertida que reflecteix el 
caràcter d’aquella terra.

Al país hi ha força 
moviments que intenten 
protegir la idiosincràsia 
nica. En un centre cultural 
a Managua vam veure un 
documental que parlava dels 
miskitos, poble indígena a la 
regió autònoma de l’Atlàntic 
nord i de la preservació dels 
boscos humits tropicals. 
És una de les revolucions 
pendents.

A Nicaragua et sents més 
com un viatger que com un 
turista. Excepte Managua 
de nit i la zona de la costa 
del Pacífic, on pot haver-hi 
robatoris si no estem atents, 
el país és segur i no hi ha 
la violència de les bandes 
que caracteritza Honduras, 
Guatemala o El Salvador.



OFICINES MUNICIPALS
AJUNTAMENT

Oficines Registre Civil
Tel. 93 841 27 50

Fax Ajuntament
Fax 93 841 28 14

CAN MAS BAGÀ 

Serveis Socials 
Punt Dona

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 

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

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

Emergències
Tel. 112

Policia Nacional
Tel. 091

ESPORTS

Piscina municipal
Tel. 93 841 16 72

Camp de futbol
Tel. 93 841 29 31

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

EDUCACIÓ

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

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

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 Infants
Tel. 93 841 03 75

Escola Bressol Petits Estels
Tel. 93 841 19 74

SANITAT

Consultori municipal (CAP)
Tel. 93 841 05 73

Hospital de Sant Celoni
Tel. 93 867 06 17

Hospital de Granollers
Tel. 93 842 50 00
Hospital de Granollers 
URGÈNCIES
Tel. 93 842 50 31

Creu Roja Granollers
Tel. 93 861 12 40

Creu Roja Sant Celoni
Tel. 93 867 26 04

Servei d’ambulàncies
Tel. 902 23 20 22

Urgències mèdiques
Tel. 061

SERVEIS DIVERSOS

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

SOREA Cia. d’aigües
Tel. 93 879 49 46

FECSA Cia. llum
Tel. 900 747 474

Museu Can Bordoi
Tel. 93 841 08 75

Fons Joan Pla i Gras
Tel. 93 841 27 50

Casal de la Gent Gran
Tel. 93 841 36 40

Oficina de correus
Tel. 93 841 12 77

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

Autobusos
Tel. 902 130 014

Taxi Miguel Casas Fuentes
Tel. 645 906 843

Taxi Santiago Rodríguez 
Baches 
Tel. 639 136 161
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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Podeu»fer-nos»arribar»dubtes»o»suggeriments»a»comunicacio@llinarsdelvalles.cat»o»consultar»www.llinarsdelvalles.cat.»Exemplars»gratuïts.
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