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Projecte Iloquid
Curs de cuina per a col·lectivitats

El curs de cuina per a col·lectivitats s’està duent a terme actualment dintre del 
marc del Projecte Iloquid, que, com ja us hem informat en altres edicions, es trac-
ta d’un projecte promogut per la Diputació de Barcelona i el Fons Social Europeu, 
orientat a la dinamització del sector de serveis d’atenció a les persones amb 
especials necessitats, amb la certesa que es tracta d’un dels àmbits que generarà 
ocupació en els propers anys. 

Llinars ja va participar en aquest projecte amb el curs de treballador/a familiar. 

La Unió de Botiguers, comerci-
ants i Professionals de Llinars 
(UBIC) és una entitat del muni-
cipi que realitza una gran tasca 
de foment i dinamització del 
comerç, a través d’actes, activi-
tats i altres iniciatives que duen 
a terme de forma dinàmica i 
activa.

L’Agenda de Serveis ha estat 
parlant amb la Carme Alonso i 
la Belén Payà, presidenta i ad-
ministrativa de la UBIC respec-
tivament, que ens han parlat de 
les iniciatives i activitats que 
realitza l’entitat, així com del 
seu funcionament.

Com va sorgir la UBIC? 

Va sorgir a partir de la Fira dels Torrons que ja ha celebrat al seva 15a 
edició. Dos anys abans de la primera fira, un grup de botiguers vam tenir 
la idea de sortir al carrer amb les nostres parades dies abans de les Festes 
de Nadal, participant del poble, dinamitzant el comerç i donant-li una 
empenta. I així es va fer durant dos anys consecutius. Aquesta iniciativa 
va agradar molt i va agafar molta força. Va ser aleshores quan es va 
pensar en la idea d’associar-nos així com de donar-li un nom a la fira. 

El nom de la Fira es remunta a una fira prèvia a les Festes de Nadal que 
ja es celebrava al segle XIX. I amb aquesta primera Fira dels Torrons, cele-
brada l’any 1997, va néixer la nostra entitat.   

Quines són les activitats més destacades que organitza o realitza l’en-
titat?

La Fira dels Torrons és una de les més destacades. Cada cop ha anat 
agafant més protagonisme, de fet l’any 2008 va obtenir la marca fira 
que l’identifica.

També celebrem dos cops a l’any les “Botigues al carrer”, jornades en 
les quals els botiguers associats treuen les seves parades al carrer. La 
primera es realitza al mes de març al carrer Major, d’Anselm Clavé i plaça 
de Damià Mateu. Aquest any es celebrarà el dia 11. I la segona té lloc a 
l’estiu, una setmana abans de la Festa Major, coincidint amb la Mostra 
Gastronòmica. En aquest cas les parades s’ubiquen al carrer de Santiago 
Rusiñol i Nou.

Un altre acte, el que més agrada als petits, és el Patge Reial, que després 
d’haver-se posat en contacte amb nosaltres ve a Llinars a recollir les 
cartes de tots els nens i nenes i donar-les als Reis Mags. Durant la visita 
del Patge es realitza un taller de fanalets per a tots els nens i nenes.

Cada quatre mesos realitzem un sorteig de dos premis de 300 euros en 
vals de compra per gastar a les botigues associades a la UBIC.

Per altra banda, cada any organitzem un sopar d’homenatge als botiguers 
amb més antiguitat del poble. Com a mínim han de tenir una trajectòria 
comercial de 50 anys. És un sopar obert a tothom qui vulgui assistir.

I cada any portem a terme el concurs d’aparadors de Festa Major.

En totes aquestes activitats l’animació i l’espectacle sempre hi són pre-
sents. D’aquesta manera la gent del poble s’involucra molt més, gau-
deix de les activitats i aquestes acaben sent actes socials. 

Per a nosaltres també és molt important estar informats i per aquest 
motiu de tant en tant organitzem xerrades sobre lleis que sorgeixen 
relacionades amb els negocis així com cursos subvencionats per la 
Generalitat, com per exemple, informàtica, manipulació d’aliments, 
il·luminació, aparadorisme, decoració d’interiors de botigues, venda 
on-line, etc. De la mateixa manera cada mes organitzem reunions per 
coordinar feines i prendre decisions. 

També col·laborem amb altres entitats i amb l’Ajuntament quan ens ho 
demanen i assessorem al comerç en qualsevol dubte a nivell legal de 
consum. En aquest sentit, recentment hem col·laborat amb l’Ajunta-
ment en la difusió de la campanya de la 1a Setmana del “Pintxo”.

Per altra banda, l’Ajuntament sempre ha col·laborat amb nosaltres per 
dur a terme aquestes activitats. 

En què beneficia a un negoci formar part de la UBIC?

El beneficia en tot perquè d’aquesta manera pot gaudir dels cursos, de 
les xerrades i pot participar en totes les activitats i actes. Únicament 
a la Fira dels Torrons poden participar altres botigues, comerços i pro-
fessionals que no estiguin associats a la UBIC però a un preu diferent.

També els beneficia el fet que els vals de compra que lliurem en els 
sortejos que es fan cada quatre mesos, es puguin bescanviar en les 
botigues i comerços associats.

La intenció nostra és tenir més socis per arribar no només a botigues i 
comerços sinó també a empreses. De fet, les últimes botigues que s’han 
posat noves s’han associat a la UBIC, en aquest sentit s’està experi-
mentant un canvi de mentalitat.

UBIC
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1a Setmana del “Pintxo”
13 bars han estat els participants en 
aquesta primera edició de la setmana 
del “Pintxo” que s’ha celebrat del 17 
al 26 de febrer.
 
Cadascun d’aquests bars va presentar 
dos pinxos a concurs que, un cop assabo-
rits, es podien puntuar emplenant unes 
butlletes que facilitava el mateix esta-

bliment, les quals entraven en el sorteig 
d’una visita guiada a Cerveses Damm, 
una caixa de vins i un viatge de cap de 
setmana per a dues persones al País Basc 
per gaudir de “La Semana del Pintxo” 
d’allà,  durant la seva celebració.

Aquesta 1a Setmana del “Pintxo” ha tin-
gut com a cervesa i vi oficials: Estrella 

Dorada Damm i Valserrano Crianza, de 
Bodegas La Marquesa de La Rioja. Per al-
tra banda Viatges Serengetti és l’agència 
que ha sortejat l’estada del cap de set-
mana al País Basc.

La Unió de Botiguers de Llinars del Vallès 
ha col·laborat amb l’Ajuntament en la di-
fusió de la campanya.

Un dels cursos més demandats que es desenvolupa al Servei Local 
d’Ocupació de l’Ajuntament de Llinars és el curs de carretoners, 
que acredita al seu alumnat com a operadors d’equips de treball 
per al moviment logístic de persones i materials. 

Els equips de treball acreditats són els següents: Apilador elèctric, 
carretó frontal contrapesat fins a 4999 Kg i carretó retràctil. 

L’Empresa VWR col·labora amb l’Ajuntament en l’organització del 
curs i l’empresa IFTEM imparteix la formació.

El curs s’adreça a persones aturades de Llinars i l’Ajuntament subven-
ciona el 75% del cost total a cada un dels alumnes.

En el que portem d’any ja s’han celebrat dos cursos, un al gener, i 
l’altre al febrer. El proper curs està programat per al proper mes de 
maig, del dia 14 al 22.

 Per a més informació dirigiu-vos o truqueu al Servei Local 
d’Ocupació a Can Mas Bagà, Av. Mas Bagà, 24. Tel. 93 841 38 42

Dijous, 1 de març a les 9.30 h
Crea i gestiona el teu compte de correu electrònic

Dimecres, 7 de març a les 17.30 h
Iniciacióal Word

Dijous, 8 de març a les 9.30 h
Realitza un bon currículum i una carta de presentació

Dijous, 15 de març a les 9.30 h
Coneix i gestiona els canals de recerca de feina per Internet

Dimecres, 21 de març a les 17.30 h Per a joves!!
Activa’t! Descobreix el teu perfil professional

Dijous, 22 de març a les 9.30 h
Crea i gestiona el teu compte de correu electrònic

Dimecres, 28 de març a les 17.30 h
Coneix i gestiona els canals de recerca de feina per Internet

Dimecres, 11 d’abril a les 17.30 h
Iniciació al Word

Dimecres, 18 d’abril a les 17.30 h Per a joves!!
Activa’t! Descobreix el teu perfil professional

Dimecres, 25 d’abril a les 17.30 h
Coneix i gestiona els canals de recerca de feina per Internet

  Inscripcions a Can Mas Bagà 
Tel. 93 841 38 42

 Per poder assistir a aquests tallers heu d’estar inscrits 
en el Servei Local d’Ocupació

Curs de carretoners

L’ Ajuntament de Llinars per l’ocupació 
Tallers de recerca de feina

Propera data: del 14 al 22 de maig
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Exposició de pintura 
de l’Olga Kharitónina

Del 4 al 24 de febrer, l’Espai Lila Art 
ens ha ofert l’exposició de pintura de 
l’Olga Kharitónina que, tot i que la 
seva professió és la música, com a in-
tèrpret i professora de música al Liceu, 
des de fa dos anys una nova discipli-
na ha entrat a formar part de la seva 
vida. La seva pintura es caracteritza 
pel seu gran colorit i per una temàtica 
variada, predominant el seu gust per 
pintar lleopards, que en paraules de 
l’Olga, són animals que sempre li han 
agradat pel seu color, la seva mirada 
hipnotitzadora i la màgia de les taques 
de la seva pell. 

L’Olga Kharitónina va néixer a Rússia i des 
de fa 12 anys viu a Llinars. Està casada 
amb el també conegut músic Sergi Vicen-
te. Tot i que es dedica a la música, sempre 
ha sentit una gran admiració cap als grans 
genis de la pintura. Durant la presentació 
de la seva exposició i acompanyada pel 
seu marit, Sergi Vicente, van oferir a tots 
els presents unes pinzellades musicals.  

En motiu de la commemoració del Dia 
Internacional de les Dones del 3 al 30 de 
març, l’Espai Lila Art us presenta l’expo-
sició de fotografies Minucioses,  un ho-
menatge al grup de dones que confecci-
onen vestits de paper al Casal de la Gent 
Gran de Llinars. S’hi podran contemplar 
algunes peces cedides per a l’exposició.

 Inauguració dissabte 3 de març de 18 
a 20 h a Can Mas Bagà. Més informació a
puntdona@llinarsdelvalles.cat 
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Un nou centre de formació permanent anomenat Can Lle-
tres obrirà les seves portes en breu per oferir als ciutadans 
i ciutadanes tot un ventall educatiu i d’aprenentatge de 
vital importància en el desenvolupament social, laboral i 
educatiu de les persones.

Els països de la Unió Europea es proposen incrementar la in-
versió en capital humà i la lluita contra l’exclusió social. Així 
mateix, consideren que l’educació i la formació per a la vida i 
el treball en la societat del coneixement ha de constar de tres 
components principals: la creació de centres d’aprenentatge 
locals, la promoció de noves competències clau (especialment 
les relacionades amb les tecnologies de la informació) i un 
reconeixement més gran de les qualificacions existents en 
l’àmbit europeu per facilitar la mobilitat dels treballadors i 
els estudiants.

La lletra és un signe gràfic que fa incidència en l’ús del 
llenguatge, tant escrit com parlat, i és una font de comu-
nicació on els humans ens relacionem i ens formem com a 
persones dins els món educatiu i social. El Centre de For-
mació Permanent Can Lletres (a la seu de l’edifici cone-
gut històricament com antiga casa del Baró de la Barre, 
també antic Casal d’Avis), neix amb el desig d’esdevenir 
un centre obert i referent de la formació permanent dins 
el municipi de Llinars del Vallès. Dins el projecte del centre 
cadascuna de les aules s’anomenarà amb una lletra i l’es-
pai nadó rebrà el nom de  “lletra menuda”.  Resta pendent 
el disseny d’altres activitats o materials amb el concepte 
de lletra com a fil conductor.

Centre de Formació Permanent

Can Lletres

Can Lletres vol aconseguir que tota la pobla-
ció de Llinars del Vallès tingui al seu abast una 
àmplia oferta de Formació Permanent per tal que 
pugui adaptar-se als constants canvis de la nova realitat social; 
així com ser observatori d’estudi permanent de les necessitats 
formatives de la població adulta del municipi.

Més endavant es dissenyarà un espai familiar (0 a 3 anys), 
l’objectiu principal del qual serà oferir a les famílies un espai 
socialitzador i normalitzat per tal de donar suport i ajudar a 
desenvolupar les seves funcions principals.

Un altre objectiu fonamental serà el de donar suport als nens i 
nenes en edat escolar tant a primària com a secundària, oferint 
activitats educatives per complementar la seva formació durant 
el curs escolar; i oferir espais d’estudi i trobada, des de la ves-
sant pedagògica, als joves del municipi, en moments puntuals 
al llarg del curs escolar o ens els seus estudis post-obligatoris.

Els grans reptes del Centre de Formació Permanent Can Lletres 
són el foment de la cultura de l’educació permanent, entesa 
com a procés que inclou des de l’etapa pre-escolar fins més 
enllà de la jubilació i que engloba tot l’univers educatiu; la di-
fusió d’una visió àmplia de l’educació permanent que contingui 
els objectius següents: realització personal, ciutadania activa i 
integració social; l’obertura i flexibilització dels sistemes edu-
catius; la promoció de la cooperació entre tots els agents edu-
catius per avançar cap a un model d’organització en xarxa que 
connecti tots els àmbits socials; i l’afavoriment de l’equitat i 
la cohesió social, prioritzant la formació permanent dels col-
lectius amb més risc d’exclusió social.

PROPERA

INAUGURACIÓ
17 DE MARÇ
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L’Esportiu de Llinars 
estrena dues pistes de tennis

L’Esportiu de Llinars continua apostant pels esports de ra-
queta i en aquest sentit va estrenar al mes de desembre dues 
noves pistes de tennis que augmenten encara més l’oferta 
esportiva del centre. Per celebrar-ho, L’Esportiu va organit-
zar una jornada de portes obertes del 27 al 31 de desembre 
per a que els abonats poguessin fer ús de les pistes de tennis 
de forma gratuïta.

Les dues pistes de tennis amb superfície green set es van posar 
en marxa el 14 de desembre i properament  L’Esportiu incorpora-

rà una tercera pista de superfície d’herba artificial. La superfície 
de green set és una pista de resina sintètica formada per una 
barreja de partícules de cautxú d’alta densitat, farcida de mine-
rals i fibres de cel·lulosa natural tractades, pensada per oferir el 
màxim confort i qualitat de joc al més alt nivell.

L’Esportiu de Llinars ofereix el lloguer de pistes de tennis a un 
preu molt assequible tant per a abonats del centre com per a 
no abonats. A més, també s’ha posat en marxa l’escola de tennis 
gestionada per l’Escola de Tennis Jordi Plana.

Les pistes estaran a disposició d’abonats i no abonats

Cicle de cinema i escacs

En la passada edició, l’Agenda de Serveis va entrevistar el Jo-
sep Veciana, membre del Club d’Escacs de Llinars, qui ens va 
comentar que com a projecte de futur es preveia la realitza-
ció d’un cinema fòrum: sessions de cinema i debat amb pel-
lícules, la temàtica de les quals gira entorn al món dels escacs.

Aquest projecte ja s’ha portat a terme, i el dia 13 de gener 
va tenir lloc la primera sessió del cicle cinema i escacs, amb 
la projecció de la pel·lícula “En busca de Bobby Fischer” de 
Steven Zaillan. Per altra banda el dia 20 es va projectar “La 
defensa Luzhin” de Marleen Gorris, i el dia 27 de gener “Los 
caballeros del sur del Bronx” d’Allen Hughes. 

Aquestes han estat unes sessions que han despertat molt d’in-
terès entre els assistents, per això no es descarta que puguin 
tenir continuïtat en un futur. 
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Jornades de tecnificació del CE Llinars Cap nen sense joguina

El CE Llinars va organitzar unes jornades de tecnificació per a tots i totes els 
jugadors i les jugadores del club. Aquestes jornades es van celebrar a finals 
de desembre. 

L’objectiu esportiu establert en aquestes jornades va ser la millora de la  tècnica 
individual i col·lectiva de l’esport del futbol, amb exercicis de tecnificació inten-
siva i tàctica, reforçant l’aprenentatge adquirit als entrenaments regulars de la 
temporada.

També es van reforçar altres aspectes com la convivència cordial i amistosa, la 
millora en els hàbits disciplinaris, l’adquisició del valor de respecte pels altres i pel 
material utilitzat, l’adquisició de coneixements mitjançant consells i una millora 
de la disciplina d’altres aspectes com poden ser la puntualitat i la higiene.

Aquestes Jornades van estar coordinades per entrenadors titulats del CE Llinars. 
L’últim dia tots els participants van rebre un diploma d’assistència.

El CE Llinars valora molt positivament aquest esdeveniment, ja que va tenir una 
participació de 37 nens i nenes entre 6 a 11 anys.

EL CE Llinars amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Llinars del Vallès van 
organitzar una acte solidari amb l’ob-
jectiu de recaptar joguines per a una 
ONG.

L’esdeveniment va ser el passat 4 de 
gener al camp municipal de Llinars i va 
consistir en la realització d’uns partits 
entre els equips de futbol base i la poste-
rior entrega d’un regal per la participació 
en l’acte.

Els pares i mares que van assistir van 
haver de portar una joguina per poder 
accedir al camp i amb aquesta donació 
van optar a la rifa d’una panera. Un cop 
finalitzat l’acte hi va haver una xocola-
tada per a tothom.

Tant el CE Llinars com l’Ajuntament de 
Llinars del Vallès han valorat molt posi-
tivament aquest esdeveniment, que va 
tenir un gran nombre de participants i 
mitjançant el qual es van recaptar mol-
tes joguines.
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INGREDIENTS
2 cebes
2 dents d’all
150 grams de camagrocs 

75 grams si són secs
150 grams de trompetes de la mort   
 75 grams si són seques
500 grams de fideus
1600 mil·lilitres de brou
1 polsí de romaní
oli d’oliva
sal
pebre
allioli per acompanyar

INGREDIENTS
4 trossos macos de morro de 

bacallà sense espines
2 llimones
8 cullerades soperes de mel
8 patates bullides 
2 culleradetes de julivert 

o coriandre picat

INGREDIENTS
¾ de quilograms de faves que siguin 

tendres desgranades, també poden 
ser congelades

¼ de quilograms de pèsols 
desgranats, també poden ser 
congelats

2 manats d’alls tendres
8 botifarrons de ceba
1 ram de menta
1 bon raig d’oli d’oliva
½ copeta de pipermint (opcional)
1 vas de vi dolç

FIDEUÀ 
DE BOLETS
Recepta de la Maria 
Teresa Sarrà Maso

BACALLÀ 
A LA MEL
Recepta de la Victòria 
Vidal Fortuny

FAVES I PÈSOLS 
AMB BOTIFARRONS
Recepta de la Margarita 
Fortuny Sisteró

En aquesta segona edició de 
“Et ve de gust?” us oferim les tres receptes 
guanyadores del concurs de receptes de cuina 
que es va celebrar en commemoració del 50è 
aniversari del mercat de Llinars.

L’ Agenda de Serveis us desitja que gaudiu 
d’aquests saborosos plats!

PREPARACIÓ
El bacallà ha d’estar al punt de sal, 
per tant l’hem de deixar en remull a 
la nevera de 24 a 48 hores (depenent 
del gruix) amb la pell cap a dalt. Passat 
aquest temps se li canvia l’aigua tantes 
vegades com sigui necessari fins que 
estigui al seu punt per cuinar.

Eixuguem amb un drap els trossos de 
bacallà i els confitem en abundant 
oli d’oliva suau a poca temperatura, 
per evitar que es fregeixin. Passats 
de 4 a 5 minuts es treuen de l’oli i es 
posen en els plats o safata de servir 
(ambdues coses han d’estar calentes).

S’escorre l’oli i es deixa només una 
petita quantitat, en el qual s’hi afegeix 
la mel i 4 cullerades soperes de suc de 
llimona. Es fa coure a foc lent fins que 
es converteixi en una mena de crema 
untuosa que es tirarà per damunt 
del bacallà. Es pot decorar amb unes 
tiretes de pell de llimona (sense la part 
blanca) o unes rodanxes de llimona 
confitada o bullida amb sucre. O si 
es vol accentuar la dolçor, amb unes 
cireres confitades.

S’acompanya de les patates bullides 
i s’espolsa el julivert o si es prefereix, 
el coriandre picat.  

PREPARACIÓ
En una cassola posem l’oli, els alls 
tendres tallats a trossets, les faves, 
els pèsols, els botifarrons pelats (si 
es mullen prèviament es pelen més 
fàcilment), el ram de menta i el vas 
de vi dolç, tot en fred.

Tapem la cassola amb un plat amb 
aigua i ho fem coure tot a foc suau.

De tant en tant sacsegem la cassola. 
Si veiem que queda molt sec hi 
afegirem una mica de l’aigua del 
plat que fa de tapadora. 

Quan ja estigui tot cuit hi afegirem 
la copeta de pipermint, i ho 
remenarem bé perquè es reparteixi 
per tota la cassola.

PREPARACIÓ
Rossejar els alls i els fideus amb 
una mica d’oli fins que estiguin 
dauradets, reservar.

Mentrestant netejar els bolets o 
remullar en el cas que siguin secs.

Tallar les cebes a trossets molt petits 
i daurar a la paella, afegir els bolets i 
deixar coure a foc mig. Quan estigui 
fet el sofregit, afegir els fideus, 
donar un parell de voltes i afegir el 
brou calent. Afegir també un polsí 
de romaní.

Deixar coure a foc mig fins que es 
begui tot el brou. Apagar el foc i 
deixar reposar de 10 a 15 minuts 
cobert. 

Servir acompanyat d’allioli.
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Sant Joan de Sanata
Llocs d’interès del nostre poble, per gaudir de Llinars en tots els sentits!

Si us agrada la natura i el paisatge na-
tural, no dubteu en passejar pels boscos 
de Llinars, constituïts sobretot per pins, 
alzines i roures, font de riquesa per als lli-
nassencs i les llinassenques durant segles.

En aquesta edició de l’Agenda de Serveis us 
parlarem de Sant Joan de Sanata, un ter-
ritori llinassenc en el qual podreu gaudir 
d’aquest paisatge i conèixer més a fons les 
seves tradicions.

Sant Joan de Sanata s’ubica a uns quatre 
quilòmetres de Llinars aproximadament, 
entre les muntanyes del Montseny i del Cor-
redor-Montnegre, tocant amb el municipi 
veí de Vilalba Sasserra. Es tracta d’una zona 
rural formada per diverses masies aïllades, 
dedicades algunes d’elles a la ramaderia 
porcina i bovina, i al conreu de les terres.

El territori s’interna entre els termes de Vi-
lamajor i de Santa Maria de Palautordera; 
i a dalt de tot, a uns 210 m d’altitud, s’eri-
geix la parròquia de Sant Joan, d’etimolo-
gia incerta, tot i que s’esmenta per primera 
vegada l’any 1003. L’església va ser unida a 
la canònica de Barcelona l’any 1041. Fins al 
segle XVI no va entrar a formar part de la 
parròquia de Collsabadell. El temple actual 
és d’origen romànic i va ser erigit el 1572 
pel mestre de cases de Lloret, Pere Batlle. La 

planta és de creu llatina i el campanar, del 
segle XIII, està acabat amb merlets. S’hi con-
serva una imatge de la Verge del Roser que 
data del segle XVI.

L’últim cap de setmana d’agost, per la fes-
tivitat de Sant Joan Baptista, s’organitza la 
Festa Major del barri a la plaça de l’església, 
dies de trobada i esbarjo entre els veïns que 
hi viuen, els que han marxat, a més de tota 
la gent que vulgui assistir-hi.

El dilluns de pasqua es celebra la festa dels 
panets, de tradició molt antiga. Es tracta 
d’oferir pans beneïts a tothom que visiti 
l’església en commemoració a un fet que va 
tenir lloc segles enrere en el qual els veïns de 
la zona van fer una ofrena de pa per evitar 

que arribés la pesta al barri. Finalment l’epi-
dèmia no va arribar al veïnatge i cada any es 
celebra aquest fet.

El dia de Tots Sants, 1 de novembre, es cele-
bra una missa pels difunts a la l’església de 
Sant Joan. 

Per altra banda cada any s’esdevé un cicle 
de concerts de música clàssica, que també 
tenen lloc a la parròquia. Aquets concerts 
gaudeixen d’una gran acceptació entre els 
assistents. De fet cada edició aplega més 
públic i l’església s’omple de gom a gom. En-
guany es celebra la 14a edició.

 Podeu consultar les dates a 
www.llinarsdelvalles.cat

ENTRADA

GRATUÏTA
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BULGÀRIA
La República de Bulgària està situada al sud-est d’Europa, al 
nord-est de la península Balcànica, i està limitada al nord amb 
Romania (la línia fronterera segueix el riu Danubi i després per 
terra cap al nord-est), al sud amb Grècia i Turquia, a l’oest amb 
Sèrvia i Macedònia i a l’est amb el Mar Negre.

Està dividida en nou províncies: Burgas, Grad Sofiya, Khasko-
vo, Lovech, Montana, Plovdiv, Ruse, Sofiya i Varna.

Les condicions per al turisme a Bulgària són excel·lents. Les cos-
tes Búlgares del Mar Negre són conegudes arreu del món pel 
seu meravellós territori i el seu clima: Un mar tranquil amb ona-
des suaus i immenses platges recobertes de fina sorra daurada. 

La vegetació de Bulgària és extremadament rica i existeixen 
moltes i variades espècies animals al país. Cadascuna de les 
muntanyes búlgares: Rila, Pirin, Rodopes, la serralada Balcàni-
ca, Vitosha, etc, gaudeixen d’una gran bellesa per delectar-se 
amb tots els sentits.

L’Agenda de Serveis ha parlat amb la Katrin Vankova, una 
llinassenca nascuda a Bulgària que des dels cinc anys viu 
aquí amb els seus pares i la seva germana petita, però sem-
pre que pot, viatja al seu país d’origen per gaudir del seu 
entorn i visitar la seva família. 
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Katrin, tot i que fa molt de temps que vius a Llinars, tu 
vas néixer a Bulgària, a on exactament?
Vaig néixer a Sofia, la capital, i quan tenia cinc anys 
vaig arribar aquí. 

Què destacaries del lloc on vas néixer i viure? 
Sofia és una ciutat gran i molt maca, però no tant 
maca com Plovdiv, la ciutat en la qual vaig viure fins 
els cinc anys i la que de fet sento com a meva. Plovdiv 
és una ciutat on l’art corre per les seves venes. La part 
més maca és el barri antic, ple de casetes petites d’un 
estil molt peculiar. Aquesta és la zona dels artistes, 
on es poden observar les seves cases antigues conver-
tides avui en dia en museus. Just al costat d’aquest 
barri està el centre de la ciutat, caracteritzat per un 
gran carrer ple de botigues, cafeteries i restaurants. 
A les afores del centre, hi ha com una mena d’urba-
nitzacions de blocs de pisos, cadascuna amb un nom 
diferent i tots els pisos enumerats. Cada urbanització 
és com una petita ciutat dins de Plovdiv i s’utilitza el 
transport públic (autobusos) per desplaçar-se d’una a 
l’altra. 

Hi vas molt sovint?
Hi vaig cada estiu , durant un mes, però per mi és molt 
poc. Durant tot l’any trobo molt a faltar la meva famí-
lia, i un mes se’m fa molt curt.

Em podries dir algun record d’infantesa especial?
Sí, recordo moltes tardes que passava a casa de la 
meva àvia que just vivia al bloc de pisos del costat. Em 
passava totes les tardes jugant amb ella a casa seva, 
al parc...per a mi era com una segona mare. Ho recordo 
tot com si fos ahir. Sempre, després de fer la migdiada 
em preparava per berenar una llesca de pa “bimbo” 
amb mantega i sucre. Mai no oblidaré aquest berenar!

I què em dius sobre el clima, la gastronomia, els 
costums...
Durant l’estiu fa moltíssima calor...al sol se sobrepas-
sen els 40 graus i durant l’hivern fa molt fred i neva 
molt! 

En quant a la gastronomia, la cuina búlgara és va-
riada, però bàsicament hi predomina la gran combi-
nació de diversos productes i la utilització d’espècies. 
Un dels plats més típics és “banitsa”, que és com una 
mena de massa de pasta de full amb formatge o espi-
nacs. Un altre plat típic és “sarmi”, que pot ser de dos 
tipus, amb fulla de col o amb fulla de vinya, dins de les 
quals s’omple amb arròs i carn picada. 

Un dels trets més típics del menjar búlgar és que a 
cada àpat s’acompanya amb formatge blanc i iogurt. 
Allà, els pots de iogurt són el triple de grans que els 
d’aquí perquè es menja amb molta quantitat. 

I pel que fa als costums...un dels més típics és rela-
cionat amb els nens petits. Quan l’infant comença a 
donar els seus primers passos, es reuneix la família i 
al terra es posa una manta amb tot tipus d’objectes 
que puguin estar relacionats amb professions: agulla 
de cosir, pilota per a jugar futbol, pinta pel cabell, 

pinzell de dibuixar... Aleshores les dones preparen una 
pita que fan rodar al terra per sobre de la manta. L’in-
fant ha de seguir caminant aquesta pita fins que cau 
al lloc on es troben els objectes. Llavors, l’infant tria 
l’objecte que més li cridi l’atenció, i aquest representarà 
el seu ofici de gran. Un cop hagi triat l’objecte, la pita es 
reparteix entre la família per desitjar bona salut. 

Què és el que més et va sorprendre de Catalunya quan 
vas arribar?
El que més em va sorprendre va ser l’escola, ja que vaig 
arribar a un lloc sense saber l’idioma i veure tants nens 
al meu voltant tots somrient...va ser una sensació geni-
al! Pensava que tindria por, però tot el contrari, els com-
panys i companyes de classe em van rebre amb mans 
obertes i amb un gran somriure, que em va motivar a 
lluitar per seguir endavant.

Vas notar moltes diferències en relació amb Bulgària?
No, la veritat és que no gaires, ja que en aquell moment 
jo era petita i tampoc era gaire conscient, però avui en 
dia, sí que noto diferències i bàsicament en l’estil de 
vida de les persones. La gent d’allà és molt més oberta 
i calorosa i la relació entre elles és molt familiar. També 
potser tinc aquesta sensació perquè  tota la meva famí-
lia està allà...i és diferent compartir moments amb ells.

Què recomanaries visitar a algú que no hagi estat mai 
a Bulgària?
Sobretot el mar (Slanchev Briag) i la muntanya (Rodopi). 
La costa està al Mar Negre i és molt bonic, i els centres 
turístics ofereixen tot tipus de servei, i en quant a la 
muntanya, és imprescindible sentir la profunditat de la 
natura. Bulgària té unes muntanyes màgiques que me-
ravellen qualsevol que les vegi.

I si algú de Bulgària vingués a Catalunya, què hauria de 
visitar abans de marxar?
Barcelona! És una ciutat meravellosa que qualsevol que 
tingui l’oportunitat l’hauria de visitar! La seva arqui-
tectura és tan especial que no es pot perdre aquesta 
sensació!

Tornaries a viure allà?
No, bàsicament perquè ja ho tinc tot aquí. Vaig comen-
çar a fer els meus primers passos de la meva vida aquí 
i em costaria molt tornar...aniria tot el sovint possible, 
però no a viure-hi. De totes maneres mai se sap...la vida 
és tota una sorpresa i mai saps on pots arribar a parar!

 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. Tel. 93 841 38 42 
comunicacio@llinarsdelvalles.cat
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Joan Maragall
Any Maragall 2010 - 2011

Saps on és la fageda d’en Jordà?
Si vas pels volts d’Olot, amunt del pla,
trobaràs un indret verd i pregon
com mai més n’hagis trobat al món...

Versos extrets del poema 
“La fageda d’en Jordà” de Joan Maragall 

Joan Maragall (10 d’octubre de 1860 – 
20 de desembre de 1911) va ser un po-
eta català d’una qualitat inqüestionable. 
La seva veu va tenir un especial relleu a 
la Catalunya i Espanya del finals del segle 
XIX i principis del segle XX. Però també va 
ser un prosista d’extraordinària qualitat, 
autor d’assajos d’interès ideològic, cultu-
ral i polític, i traductor. D’esperit romàntic 
i tendència conservadora, ben reflexada 
en el seu estil literari, fa que se’l classifiqui 
dintre d’un grup d’escriptors modernistes 
com Víctor Català, Prudenci Bertrana o 
Puig i Ferrater, que situen la seva obra en 
ambients tradicionals i rurals. 

La seva producció poètica compta amb 
poemes tan difosos com Cant espiritu-
al, El cant de la senyera, La vaca cega, 
La sardana, La fageda d’en Jordà, Oda a 
Espanya i El comte Arnau. Destaquen les 
seves traduccions de Goethe, Novalis, Pín-
dar, Homer i Nietzsche. 

A través de la seva teoria de la “paraula 
viva” Maragall entén el fet poètic com a 
manifestació natural, no elitista, pròxima 
a la societat i capaç d’influir-hi. Maragall 
es proposà educar la nova burgesia in-
dustrial i comercial que s’hi instal·lava a 

Barcelona. Va obrir-li horitzons més enllà 
dels diners i de les ostentacions socials, va 
fer-li descobrir l’ordre i la bellesa de la na-
tura, el poder de la paraula i de l’art. Arran 
de la crisi de la Setmana Tràgica, juliol de 
1909, i gairebé sol entre els intel·lectuals, 
reacciona amb els articles Ah, Barcelona..., 
La ciutat del perdó i L’església cremada, 
insistint en la part de responsabilitat que 
pertoca a la burgesia catalana l’esdeveni-
ment d’aquests fets. Proclamat Mestre en 
el Gai Saber l’any 1904, fou membre fun-
dador de la Secció Filològica de l’Institut 
d’Estudis Catalans. 

Durant el 2010 i 2011 nombrosos actes 
s’han succeït per tota Catalunya en com-
memoració del 150 aniversari del seu nai-
xement i del centenari de la seva mort.

En aquest sentit el grup de teatre Till – Tall 
va voler homenatjar la figura de Joan Ma-
ragall en una conferència titulada “Vida, 
visions i versos. Una semblança de Joan 
Maragall a través dels escrits”, que va te-
nir lloc el dia 16 de desembre a l’Enllaç. 

La conferència va anar a càrrec del pro-
fessor Josep Maria Jaumà, autor de “Ma-
ragall a casa” un espectacle sobre la vida 
de l’autor construït a partir dels seus ar-
ticles, poemes i correspondència, que s’ha 
representat fins al dia 20 de desembre de 
2011 – centenari de la seva mort, en el 
marc íntim de la que va ser casa seva a 
Barcelona. Durant la conferència, mem-
bres del Till-Tall, acompanyats d’un grup 
de joves músics de la Parròquia de Santa 
Maria del Prat, van recitar algunes poesi-
es de Joan Maragall per il·lustrar la seva 
explicació. 
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Josep Maria de Sagarra

En 2011 també es va commemorar el 
50è aniversari de la mort del gran dra-
maturg, periodista, novel·lista, memo-
rialista, traductor i, per damunt de tot, 
poeta, Josep Maria de Sagarra (Barcelo-
na, 1894-1961).

Provinent d’una família de la petita 
aristocràcia barcelonina, durant la in-

fantesa de Josep Maria de Sagarra té una forta importància la 
casa senyorial del carrer de Mercaders, amb una biblioteca amb 
quatre segles d’antiguitat i, sobretot, la finca de Santa Coloma de 
Gramenet on entra en contacte per primer cop amb la natura, de 
la qual n’és un apassionat, fet palès en una de les seves primeres 
proses: Els ocells amics (1922).

Amb només quinze anys publica un sonet a Il·lustració Catalana 
i alguns poemes a La Revista Universitària. Ja en aquesta època 
és lector del teatre de Shakespeare, de les Vides paral·leles de 
Plutarc, dels poemes homèrics, del poeta renaixentista italià Lu-
dovico Ariosto i de la Divina Comèdia de Dant. Amb tot, ben aviat 
adquireix un sòlida formació cultural.

L’any 1913 guanya l’Englantina d’Or als Jocs Florals de Barcelona 
amb el poema “Joan de l’Ós”, que es comença a gestar durant 
un viatge a Itàlia. Pren consciència del paper que ocupa dins la 
cultura i aquest fet li fa revisar vells mites com El comte Arnau 
(1928) o donar la seva visió d’escrits tradicionals com el Poema 
de Nadal (1931). Rep el premi “Fastenrath” de poesia l’any 1926 
per l’obra Cançons de totes les hores, i és Mestre en Gai Saber 
quan guanya novament l’Englantina el 1931 amb el poema Abril. 

Més endavant obté el premi Crexells per la novel·la Vida privada 
(1932), considerada la novel·la emblemàtica de Barcelona. Vida 
privada se situa cronològicament entre els anys 1927 i 1932. 
Aquest fou un període de grans esdeveniments i d’especial re-
llevància pel que fa a la història catalana recent. Sagarra relata 
a Vida privada fragments de la crònica social de l’alta burgesia 
barcelonina, que va des de la dictadura de Primo de Rivera a l’ad-
veniment de la Segona República.

El propi Sagarra, en una entrevista de Manuel Brunet per a 
“La Veu de Catalunya” la defineix de la següent manera:

És una línia vertical que va des del més alt de la sang  
i el diner fins als llocs més putrefactes del districte V.  
Hi surt tothom, “dels carlins als nudistes”

Sagarra connecta ràpidament amb el públic per la utilització d’una 
llengua viva i rica plena de recursos retòrics d’una gran plasticitat. 
Amb això aconsegueix distreure o commoure el lector o l’especta-
dor, motiu pel qual va ser recompensat amb èxits teatrals clamoro-
sos, com La corona d’espines (1930), L’Hostal de la Glòria (1931), 
El Cafè de la Marina (1933) o La Rambla de les floristes (1935). En 
el camp de la poesia cal destacar Cançons de rem i de vela (1923), 
El comte Arnau (1928) i El poema de Nadal (1931).

Col·labora amb assiduïtat a la premsa i aplega algunes d’aquestes 
col·laboracions en dos volums: Cafè, copa i puro (1929) i L’ape-
ritiu (1937). El 1938 s’estableix a França on es dedica, fonamen-
talment, a la traducció de la Divina Comèdia. El 1940, de retorn a 
Catalunya, s’incorpora a la vida literària clandestina i, amb l’ajut 
d’alguns mecenes, enllesteix la traducció de Dante, tradueix el 
teatre de Shakespeare i escriu unes amenes i extenses Memòries 
(1954). Una bona part de les seves obres es tradueixen a diverses 
llengües i algunes es duen al cinema i la televisió.

Josep Vicenç Foix

El dia 29 de gener es va commemorar 
el 25è aniversari de la mort d’un gran 
poeta català, Josep Vicenç Foix (Barce-
lona, 1893-1987), o com ell es definia 
“un investigador de la poesia”.

La seva poesia i prosa són un miratge 
sensual del paisatge i el caràcter català. 
Poeta preocupat per la qualitat del seu 

llenguatge i per les exigències del seu estil, intraduïble al llen-
guatge estàndard, massificat i periodístic, que li atorga un gran 
valor musical.

Gran lector dels clàssics catalans, grecs, llatins i francesos: Ausiàs 
March, Petrarca, Dant, Llull, Lord Byron o Charles Baudelaire. La 
lectura i la literatura són a partir de cert moment la seva dedi-
cació i a partir de 1916 s’integra a les penyes i als grups d’intel-
lectuals i artistes barcelonins, especialment a la penya de l’Ho-
tel Continental, on coneix, entre d’altres, els poetes López Picó, 
Salvat-Papasseit, Carles Riba i Joaquim Folguera, que l’incorpora 
a La Revista. En aquests anys inicia una intensa activitat literària, 
intel·lectual i periodística. Influït pel noucentisme i fascinat per 
les avantguardes, tant literàries com pictòriques, presenta les pri-
meres exposicions de Salvador Dalí i Joan Miró, i tradueix i difon 
la nova poètica d’avantguarda francesa. 

Aquest treball de difusió de l’art nou, Foix el desenvolupa mit-
jançant la col·laboració en publicacions com La Revista, Trossos 
—que dirigirà—, La Cònsola, L’Amic de les Arts, i finalment com a 
director de la secció literària de La Publicitat, on col·labora des de 

1923 fins 1936, quan la guerra civil estronca per sempre més la 
seva carrera de periodista. Desplega també una notable activitat 
política. S’afilia al partit Acció Catalana i participa i polemitza en 
els debats polítics defensant posicions catalanistes i nacionalistes. 

Publica també llibres de prosa poètica com Gertrudis (1927) i KRTU 
(1932), fortament influïts pel surrealisme. Després de la guerra ci-
vil espanyola se centra en la reelaboració i publicació de la seva 
obra poètica. Paral·lelament, anirà ajudant i col·laborant amb els 
joves artistes catalans que rescaten l’art d’avantguarda català, es-
troncat i marginat pel franquisme. D’entre la seva obra poètica, 
destaquen el llibre de sonets Sol, i de dol (1947), On he deixat les 
claus (1953) i Desa aquests llibres al calaix de baix (1964). L’any 
1973 li és concedit el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. 

El 1961 és elegit membre adjunt de l’Institut d’Estudis Catalans, i 
el 25 de maig de 1962 cobreix la vacant del poeta i dramaturg Jo-
sep M. de Sagarra com a membre numerari de la Secció Filològica. 
En els darrers anys de la seva trajectòria, J. V. Foix és consagrat 
com un dels grans mestres de la literatura catalana. D’altra banda, 
el seu poema És quan dormo que hi veig clar (1953), és dels més 
coneguts popularment després d’haver estat musicat pel cantant 
Joan Manuel Serrat. 

Va ser un dels primers cinc membres i Soci d’Honor de l’Associa-
ció d’Escriptors en Llengua Catalana.

...És quan dormo que hi veig clar,
Foll d’una dolça metzina,
Amb perles a cada mà,
Visc al cor d’una petxina...

Versos del poema “És quan dormo que hi veig clar”
Del llibre “On he deixat les claus” de J.V. Foix (1953)
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