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L’Esportiu de Llinars del 
Vallès, un gran centre 
d’esport per a tothom
Llinarsport gestiona l’equipament, que combina ecologisme 
i tecnologia en unes instal·lacions esportives de 5000 m2

L’Esportiu, el nou poliesportiu municipal de Llinars del Va-
llès, és un projecte de l’ajuntament de la localitat com-
partit amb l’Escola Ginebró i la Fundació Claror, el qual ha 
obert recentment les portes al públic i que combina eco-
logisme i tecnologia en unes instal·lacions esportives de 
5000 metres quadrats. L’equipament es gestiona en règim de 
concessió per un període de 35 anys i té com a principal objec·
tiu oferir una gran varietat d’activitats esportives per a tots els 
gustos i edats. Les instal·lacions s’adapten a les necessitats de 
tots els usuaris i estan preparades per a un públic familiar, per 
a escoles i especialment per a persones amb discapacitats.

Sostenibilitat i eficiència energètica
El poliesportiu compta amb unes àmplies instal·lacions que 
han estat construïdes seguint criteris de durabilitat i manteni·
ment, utilitzant materials perdurables i reciclables com formi·
gó, acer, alumini i vidre. A més, el centre disposa d’un sistema 
de control de l’aportació energètica amb l’ús de calderes de 
biomassa per a la generació de calor i també compta amb un 
sistema de control intel·ligent de les instal·lacions de tracta·
ment d’aigua i també de la il·luminació. 

Espais del centre
L’Esportiu compta amb unes instal·lacions esportives de 5000 
metres quadrats distribuïdes en dues plantes. A la planta baixa 
destaca la zona d’aigües, formada per dues piscines, una de 
natació de 25 x 12 metres i una altra de recreativa de 12 x 6 
metres, dos hidromassatges, sauna i bany de vapor. La planta 
superior compta amb una gran sala de fitness de 400 metres 
quadrats equipada amb equips cardiovasculars i de muscu·
lació d’última generació, a més de dues sales polivalents per 
realitzar activitats dirigides. En aquesta mateixa planta també 
hi ha una sala de spinning de 200 metres quadrats amb 26 bi·

cicletes d’última tecnologia que pròximament també compta·
rà amb una pantalla digital i permetrà registrar els paràmetres 
d’execució en suport digital.

Amb l’objectiu d’oferir el millor servei als usuaris, el centre am·
pliarà a curt termini els serveis de les seves instal·lacions amb 
la incorporació d’un solàrium que es podrà utilitzar al llarg de 
tot l’any a la cara sud del poliesportiu. Pròximament, les instal·
lacions esportives comptaran també amb dues pistes de pàdel, 
que més endavant s’ampliaran fins a un total de quatre pistes, 
i amb una zona de descans amb un bar·cafeteria.

Activitats per a tothom
Per promoure l’activitat física i l’esport obert a tothom, l’Es·
portiu compta amb un ampli programa d’activitats per a per·
sones de totes les edats. El centre ofereix actualment activitats 
esportives dirigides per a nens i joves amb una gran varietat 
de cursos a mida, a més d’activitats dirigides de lliure accés per 
a joves i adults i activitats dirigides de pagament com ioga, 
tai·txí i pilates.

La graella d’activitats gratuïtes i de lliure accés per als abonats 
del centre ofereix més de 60 sessions setmanals d’activitats de 
fitness en sec, fitness aquàtic i esports, entre les quals hi ha: 
spinning, GAC, TBC, aeròbic, tonopump, steps, en forma, hip 
hop, flexibilitat, abdominals, tonificació, aiguadolça, aiguafit·
ness, aiguacombi i aiguadance, entre d’altres.

Les activitats aquàtiques també formen part de l’oferta del 
poliesportiu, que disposa d’un ampli ventall de cursos de na·
tació per a totes les edats i nivells, tant per aprendre a nedar 
com per entrenar o millorar la tècnica d’estils. Per a persones 
amb problemes funcionals o estructures d’esquena s’ofereix 
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La Montse Heredia Martín, de 44 
anys, és usuària des del primer dia. 
Pel que fa l’Esportiu opina:

“Vinc al gimnàs cada dia, m’encanten 
aquestes instal·lacions, són amples 
i molt complertes, de les millors que 
he vist. El que trobo a faltar és una 
balança digital, per exemple als ves-
tuaris. 

Jo practico esport des de que era pe-
tita, tot i que ara feia temps que no 
en practicava. Vinc per una qüestió de 
salut, em sento molt millor practicant 
esport. De fet vinc cada dia al matí.

El que més m’agrada és fer natació, 
però també practico fitness. 

Pel que fa a les activitats dirigides són 
molt variades i, evidentment, seguei-
xen un horari. M’imagino que serà 
una qüestió de demanda posar les 
activitats en un horari o en un altre.

L’Esportiu ha complert les meves ex-
pectatives, en quant a instal·lacions, 
preu, activitats, etc.”

El Llibert Fortuny, de 32 anys, és 
un gran esportista, fa de l’esport 
la seva filosofia de viure i ens ha 
explicat el següent:

“Fa molts anys que practico esport: 
carreres de muntanya, a peu i  amb 
mountain bike, bici de carretera, na-
tació, triatló, etc.

Tot i el que més m’agrada és l’es-
port a l’exterior, hi ha una part es-
pecífica d’exercicis de gimnàs per a 
l’entrenament de triatló que és molt 
important fer-la a l’Esportiu, com la 
natació ja que disposa d’una piscina 
de 25 metres, exercicis d’autocàrrega, 
peses, etc. Per a mi és un comodí i 
a part aquestes instal·lacions s’ade-
qüen molt a les meves necessitats. A 
més, si per culpa del mal temps no 
es pot practicar esport a l’exterior, 
dintre del gimnàs sempre t’assegures 
l’entrenament. 

Unes instal·lacions esportives han 
d’abastar molts tipus de vida i de per-
sones i en general l’Esportiu per a una 
població com Llinars cobreix de bon 
grau les expectatives de molta gent. 
Una de les coses a destacar són les 
activitats dirigides ja que motiven 
molt a la gent a fer esport”

Opinions

L’Esportiu compta 
amb una àrea de 
salut formada 
per professionals 
qualificats que 
assessoren a tots 
els usuaris sobre la 
millor manera de 
planificar i practicar 
qualsevol activitat 
física i esportiva

una activitat de natació terapèutica i també es fa una activitat de matronatació per 
a embarassades.

Serveis de salut
Per completar l’oferta de les instal·lacions esportives L’Esportiu compta amb una 
àrea de salut formada per professionals qualificats que, juntament amb els tècnics, 
assessoren a tots els usuaris sobre la millor manera de planificar i practicar qualsevol 
activitat física i esportiva. L’àrea de salut ofereix una àmplia gamma de serveis, entre 
els quals hi ha el servei de massatge terapèutic i el servei de fisioteràpia, que treballa 
la reeducació postural i la prevenció i millora de processos dolorosos del cos. El servei 
mèdic permet orientar als usuaris per a la correcta pràctica esportiva i inclou també 
consultes mèdiques i atenció de primers auxilis. 

La inauguració oficial de l’Esportiu va tenir lloc el passat dia 20 de febrer i va comp·
tar amb la presència del vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya, 
Josep·Lluís Carod·Rovira. 0
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º El vicepresident va fer una visita 
institucional prèvia a les dependènci·
es de l’Ajuntament i a continuació es 
va traslladar, juntament amb l’alcal·
de a l’Esportiu on va tenir lloc l’acte 
d’inauguració. Membres de la Funda·
ció Claror i de l’escola Ginebró el van 
acompanyar durant la visita per les 
instal·lacions en la qual va poder com·
provar que es tracta d’un equipament 
sostenible i d’estalvi energètic, que dis·
posa de calderes de biomassa per a la 
generació de calor, d’avançades instal·
lacions de tractament de l’aigua i de la 
il·luminació, etc. 

La part més emotiva de l’acte va ser 
l’actuació que va protagonitzar el grup 
de ball adaptat de Fesa que portava per 
títol “Rompiendo moldes”.

Per altra banda, el Julián Muñoz 
Izquierdo, un jubilat de 67 anys ens 
explicava el següent:

“Abans de l’Esportiu l’únic esport 
que practicava era caminar, en canvi 
ara l’oferta és molt més variada. Jo 
bàsicament vinc per salut i perquè 
és una gran distracció per a mi. El 
que més faig és caminar per la cin-

ta, la bicicleta estàtica, exercicis de 
braços, natació, aquagim, i també el 
jacuzzi, molt relaxant! Penso que les 
activitats que es fan són molt vari-
ades, per a tots els gustos.

Vinc cada matí a l’Esportiu, de dilluns a 
dissabte, les instal·lacions són perfec-
tes, des de la piscina a la sala d’exer-
cicis. Calia a Llinars una cosa així.” 

Es tracta d’un 
equipament 
sostenible i d’estalvi 
energètic, que 
disposa de calderes 
de biomassa per a la 
generació de calor

Opinió dels usuaris i usuàries



55

El Delegat del Govern a Catalunya, Joan Rangel, acompa-
nyat per l’alcalde de Llinars del Vallès, Martí Pujol, va visitar 
el dia 4 de febrer d’enguany els projectes que s’han fet al 
municipi en el marc del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL). 

Aquests projectes han estat:

• Projecte de remodelació dels carrers Major, Anselm Clavé i 
plaça Damià Mateu.

• Projecte de creació de prioritat invertida al carrer Nou i a la 
plaça de l’Església. 

Donat el resultat de la remodelació d’aquestes zones, que ha 
significat la recuperació dels carrers per a les persones, el dia 
23 de desembre es va fer una festa d’inauguració per a tot el 
poble. 

La Sonia Vidal, propietària de la Recova, un bar situat al carrer 
Major ens ha parlat sobre les obres i el resultat positiu de les 
mateixes:

“Les obres de remodelació del carrer han beneficiat positiva-
ment el meu negoci. Ara les voreres són molt més amples i he 
pogut complir un dels meus objectius, posar una terrassa a 
l’exterior mitjançant la qual he pogut recuperar les pèrdues 
que vaig patir durant el període d’obres.

El resultat de les obres és immillorable, la imatge que ara 
tenen els carrers transmet molta seguretat als vianants. La 
gent que tenim negocis estem molt més a la vista de les per-
sones i això ens beneficia sens dubte”. 

El nou Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibiltat Local 
2010 preveu que l’import màxim disponible per Llinars del 0 

Creació d’un parc solar mitjançant el FEIL 2010

El Delegat del Govern 
a Catalunya visita les 
obres del FEIL 2009
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º Vallès és de 955.561 euros, quantitat que va destinada a la 
creació d’un parc solar a l’aparcament de l’Esportiu, que servi·
rà per donar ombra i aixopluc als usuaris i usuàries de l’apar·
cament i alhora servirà per produir energia de forma comple·
tament ecològica. S’espera una producció neta de 200 kWp, 
equivalent al consum mitjà de 480 habitatges. Es tracta d’un 
projecte complex que combina el disseny estructural clàssic 
amb les noves tecnologies de les energies renovables.

A partir del dia 10 de març de 2010 la Generalitat de 
Catalunya va iniciar l’aturada de les emissions de la 
televisió analògica.

Actualment ja hi ha disponible el servei de televisió digital 
terrestre (TDT) als nuclis afectats, però en els nuclis on el 
servei sigui parcial o no hi hagi disponibilitat d’aquest, els 
ciutadans tenen la possibilitat de tenir el servei TDT a través 
del satèl·lit. Per això hauran de posar·se en contacte amb 
un instal·lador habilitat per la Generalitat de Catalunya.

Possiblement s’hauran de revisar les instal·lacions dels 
usuaris per tal de modificar·les i/o adaptar·les, a fi de 
garantir la correcta recepció de la TDT, per tant, per con·
firmar la viabilitat d’aquest servei és necessari que els 
ciutadans es dirigeixin a un instal·lador autoritzat.

Es pot trobar la relació d’instal·ladors a la web: 
www.gencat.cat/societatdelainformació/stsi/ict 

Per a consultes generals cal adreçar·se al telèfon d’in·
formació d’Abertis 902502222, a infoservei@abertistele·
com.com o trucant al 012

Es pot consultar la cobertura actual i la disponibilitat 
de la TDT al cercador www.gencat.cat/societatdelainfor·
mació/tdt 

Apagada analògica
L’import màxim disponible per 
Llinars del Vallès és de 955.561 
euros, quantitat que va destinada 
a la creació d’un parc solar a 
l’aparcament de l’Esportiu
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Campanya de promoció de la tinença 
cívica i responsable d’animals domèstics

La Policia Municipal de Llinars ha posat en marxa una 
campanya de promoció de la tinença cívica i responsable 
d’animals domèstics, mitjançant uns tríptics informatius 
que s’han repartit per tota la població. 

Amb aquesta campanya es pretén informar i conscienciar a 
aquelles persones que tenen o volen tenir animals de companyia 
de les normes que han de seguir per a la seva correcta tinença.  

Els punts que tracta aquesta campanya són tres:

• Identificació i cens dels gossos i de les gosses
Els gossos i les gosses s’han d’identificar amb microxip, tatu·
atge o similar legalment reconeguts i inscriure’ls obligatòria 
i gratuïtament en el cens municipal d’animals domèstics, on 
també s’ha de comunicar les possibles altes i baixes. L’Ofici·
na d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament és qui s’encarrega 
del cens.

El xip d’identificació ha de ser col·locat per un veterinari o 
veterinària de manera indolora per a l’animal. Permet que es 
pugui localitzar el propietari o propietària en cas de pèrdua o 
abandonament, evitant mals majors.

Els gossos i les gosses de races considerades potencialment 
perilloses tenen un tractament diferent. En aquests casos les 
propietàries i els propietaris s’hauran d’informar a la Comis·
saria de Policia.

• Normes per a la convivència a la via pública
A la via pública les gosses i els gossos han d’anar lligats i els 
catalogats com a races perilloses han de dur un morrió.

No poden estar sols al carrer. Els propietaris i les propietàries 
adoptaran totes les mesures que calguin per evitar que es pu·
guin escapar.

Les persones que posseeixen animals han d’adoptar mesures 
perquè no embrutin amb les deposicions fecals la via pública, 
els elements estructurals, i el mobiliari urbà, així com per evi·
tar miccions en les façanes d’edificis, els elements estructurals 
i el mobiliari urbà.

Les deposicions recollides es col·locaran dins d’una bossa de 
plàstic perfectament tancada i es dipositaran en papereres, 
contenidors o bosses de brossa.

No es permet l’accés d’animals als parcs in·
fantils, ni rentar·los a la via pública ni a 
les fonts del terme municipal, ni dei·
xar·los beure aigua en contacte amb 
el broc de les fonts públiques. 

• Normes per a la convivèn-
cia als immobles
Les propietàries i els propie·
taris de gossos i gosses són 
responsables de les molèsties 
que puguin ocasionar amb els 
seus lladrucs, i per tant han d’adop·
tar les mesures pertinents per tal d’evitar 
molestar el veïnatge.

Els animals han d’estar en unes condicions higi·
enicosanitàries i de neteja correctes, impedint 
que els excrements, miccions i olors perjudi·
quin al veïnatge i vianants.
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La Noemí Botello va viatjar a l’Ín-
dia amb un parell d’amigues l’agost 
passat i ens ha explicat com va ser 
la seva experiència a un país ple de 
contrastos.

Com va sorgir la idea de viatjar a 
l’Índia?

Bé, la veritat és que ens feia gràcia vi·
atjar a l’Àsia i vam pensar que l’Índia 
era un bon destí per viure les nostres 
experiències.

Quin tipus de vacunes us posàreu 
per poder viatjar allà?

Mmmm, sinó recordo malament qua·
tre: de la malària, la febre groga, un 
recordatori del tètanus, i del palau·
disme.

Anàreu per lliure o va ser un viatge 
organitzat? 

Bé, la primera part del viatge vam 
anar per lliure, i la segona etapa vam 
anar amb un amic i guia hindú que té 
una agència a Espanya que s’encarre·
ga d’organitzar rutes per l’Índia.

Quants dies vau estar a l’Índia? 

Vam estar 23 dies.

Tenies alguna idea preconcebuda 
del que podies trobar allà? 

Tothom em deia que estava boja i que 
anava a un país en què només veu·
ria pobresa, la veritat és que en sabia 
molt poc del país i tampoc volia te·
nir un excés d’informació donat que 
moltes vegades consultar chats de vi·
atges tampoc ajuda, però això és una 
opinió personal. 

Que és el que més t’ha cridat l’aten-
ció de l’Índia?

Els nens i les dones, les seves mirades. 
Se’m posen els pèls de punta només 
de pensar·ho. Són éssers molt espe·
cials.

Què n’opines del sistema de castes?

Bé, crec que serà molt difícil canvi·
ar·lo, viuen molt condicionats per 
la seva religió, per les castes. Com a 
anècdota, Manik, el nostre guia, ens 
va explicar que la majoria d’hindús es 
casen per afinitat en les seves cartes 
astrals i en moltes ocasions la parella 
no es coneix fins al dia del casament.

Viatjar significa aprendre, compartir, 
conèixer altres cultures, altres formes 
de vida que ens aporti coneixements 
nous, riquesa i noves experiències. 

Viatjar és sortir de la quotidianitat i alli·
berar·se de la càrrega monòtona diària. 
Ens proporciona un sentiment de lliber·

tat i ens ajuda a créixer com a persones. 
Descobrir nous indrets vol dir descobrir·
nos a nosaltres mateixos.  

Als llinassencs i llinassenques els hi 
agrada viatjar, experimentar coses no·
ves a través dels seus viatges, i així ens 
ho fan saber.

A on viatgem la gent de Llinars?

Viatge a l’Índia
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Quantes religions hi conviuen? 

La musulmana i la hindú. És curiós 
perquè no només respecten la vaca 
sinó a tots els animals, per aquest 
motiu conviuen tots junts. Ens va sor·
prendre molt que la gent que dorm al 
carrer està al costat de les vaques i 
els gossos, sense diferenciar·se l’ésser 
humà dels animals.

De què viuen a l’Índia? 

De l’agricultura i el turisme. De totes 
maneres la gran majoria de ciuta·
dans viuen amb molt poc, allà la gent 
menja per dues rupies al dia. Un euro 
són 73 rupies més o menys.

A on era més evident l’extrema po-
bresa?

Bé, jo vaig estar al nord però en ge·
neral tot el país és molt pobre. Però el 
que més em va impactar no va ser la 
pobresa sinó la brutícia tan extrema a 
tot el país. És inexplicable, s’ha de veu·
re en persona ja que per molt que ho 
expliqui no crec que cap europeu pu·
gui arribar a imaginar quelcom així.

Què t’ha aportat a nivell personal 
aquest viatge? 

M’havien dit que em canviaria la vida 
i que em deprimiria, però no ha estat 
així. En els 23 dies no vaig oblidar en 
cap moment qui era i d’on venia.  

Què en penses del menjar? 

Per precaució la nostra dieta va ser 
bàsicament arròs i pollastre tandori, 
un pollastre condimentat que pica 
molt!!!

Has sentit sensació de perill algun 
moment? 

En cap moment, és un país segur 
per viatjar, no són agressius però 
sí molt insistents. S’ha d’anar amb 
compte amb les compres, donat que 
sempre intenten que paguis quatre 
vegades més del valor real, així que 
ens va tocar regatejar tot el temps 
a canvi de comprar·nos molta roba 
i babutxes, un calçat molt típic al 
rajastan.

T’agradaria afegir alguna cosa? 

Sí, que és un país que us encantarà si 
aneu alguna vegada i sobretot desit·
jareu tornar·hi.
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El moment més esperat de les Festes 
de Nadal per als infants és sens dubte 
la cavalcada dels Reis Mags d’Orient. 
És un moment màgic i ple d’emocions 
on els nens i nenes gaudeixen im-
mensament de l’arribada dels Reis.

La Colla Gegantera de Llinars és l’en·
carregada de portar aquesta il·lusió als 
nens i nenes. Ells són els que estan en 
contacte amb ses majestats i ho prepa·
ren tot per tal que quan arribin estigui 
tot perfecte. 

Fa disset anys que la Colla Gegantera 
organitza la cavalcada dels Reis Mags. 
De fet van començar amb la cavalcada. 
A raó d’això van encarregar·se dels ge·
gants, que anteriorment havien estat de 
la Parròquia. 

La Colla Gegantera
amb la Cavalcada dels 
Reis Mags d’Orient

En Martín Toro, Cap de Colla, i El 
Josep Lluís Vera han comentat per a 
l’Agenda de Serveis que: 

“Des de fa tres anys disposem de tres 
remolcs nous per fer les carrosses dels 
Reis Mags i així oferir-los totes les co-
moditats quan venen a visitar als nens 
i nenes de Llinars. Aquest any hem 
tingut l’ajuda d’altres entitats com el 
Centre Excursionista, alguns membres 
dels Deixebles de la Kabra i de la Penya 
Barcelonista. Cada any es convida a 
dues entitats a participar en la Caval-
cada dels Reis Mags d’Orient.

La Cavalcada sempre és un èxit pel que 
representa per als més menuts i menu-
des, veure els infants gaudint del mo-
ment, nerviosos i emocionats és sens 
dubte un moment molt especial per a 
tothom! Es reparteixen aproximada-
ment 600 quilograms de caramels sen-

se gluten al llarg de la cavalcada i quan 
finalment arriben al pavelló els nens i 
nenes esperen impacientment parlar 
amb els reis i demanar-los els regals.”

Una de les altres activitats que orga-
nitza any rere any la Colla Gegante-
ra és el concurs de paelles de Festa 
Major, i sobre això ens han explicat 
el següent:

“El primer projecte que té la Colla Gegan-
tera és aconseguir més membres, sinó el 
futur serà incert. En la darrera Festa Ma-
jor no vam poder treure els gegants per 
la poca gent que hi ha a la colla i per 
l’esforç que representa portar-los. Ales-
hores vam decidir congelar de moment 
l’activitat dels gegants però mantenir 
l’entitat. Per aquest motiu aprofitem per 
fer una crida a totes aquelles persones 
que es vulguin unir a nosaltres i partici-
par amb la Colla de les seves activitats.”
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El dia 13 de febrer va tenir lloc la Rua de Carnestoltes i el 
concurs de disfresses acompanyats per la Xaranga Ós Pedré. 
La Rua es va iniciar després del pregó de Carnestoltes amb 
l’exhibició de les disfresses de totes aquelles comparses, grups, 
parelles i disfresses individuals que hi van participar. 0

CATegoriA 
inDiviDuAl 

1r premi 
María Jesús Mar·
tínez Álvarez 
“Rellotge de cu·
cut” 

2n premi 
Montserrat Gairi 
Marimon 
“Esfinx”

CATegoriA 
De pArelles

1r premi 
Jorge Pedreño 
Roman 
“Recorrent el Far·
West”

2n premi 
Mario Antonio 
Navarrete Zúñiga 
“Lluitant contra la 
crisi”

CATegoriA 
De grups

1r premi 
Salvador Martori 
Alsina 
“Els esquimals”

2n premi 
Mercedes Bueno 
Ramírez 
“Els nans de 
Llinars”

CATegoriA 
De CompArses

1r premi 
Associació Dones 
de Llinars del 
Vallès 
“Ens plantem i 
creixem”

2n premi 
Centre Excursio·
nista 
de Llinars 
 “Salvem la Terra” 

Carnestoltes 2010 Els guanyadors

Activitats més destacades celebrades 
durant els mesos de desembre de 
2009, gener, febrer i març de 2010:

• Xiii Fira dels Torrons, 5 i 6 de 
desembre

• llinars amb la marató, 12, 13 i 
15 de desembre, en al marc de la 
Marató de TV3 contra les malalties 
minoritàries 

• parc de nadal solidari, 28 i 29 de 
desembre

• Cavalcada dels reis mags d’orient, 
5 de gener 

• Presentació del segon documental 
de la memòria històrica sobre l’evo-
lució del poble de llinars, 10 de gener

• Carnestoltes, 13 i 14 de febrer

• XiX Ballada de gitanes, 14 de febrer 

• Festa de sant Antoni Abat “Tres 
Tombs, 28 de febrer

• Commemoració del Dia interna-
cional de les Dones, 8, 9, 12, 13 i 15 
de març

• veniu a mi. la passió de llinars, 
20, 21, 27 i 28 de març

• sortida Jove al Tibidabo, 27 de 
març

• projecte Tots Junts, curs escolar 
2009·2010

properAmenT

• primavera cultural, abril i maig

• Concert de primavera, 18 d’abril

• Diada de sant Jordi, 23 d’abril

A
CT

IV
IT

AT
S 

M
ÉS

 D
ES

TA
CA

D
ES
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º En la darrera Festa Major l’Associació 
de dones va tenir un paper molt desta·
cat, van ser les encarregades de realit·
zar el Pregó de Festa Major. Un pregó 
basat en l’evolució i el paper de la dona 
a través de la història del municipi, que 
es completava amb imatges. Va ser un 
pregó intens i emocionant que no va 
deixar indiferent a ningú. 

Amb motiu de la Festa de Carnestoltes, 
diumenge 14 de febrer va tenir lloc la 
XIX Ballada de Gitanes de la Colla Gi·
ola, i per la tarda  l’Enterrament de la 
Sardina i la cremada del Rei Carnestol·
tes que va donar per finalitzada la festa 
d’enguany.

L’Agenda de Serveis ha parlat amb l’Associació de Dones de Llinars del 
Vallès les quals han expressat la seva alegria per haver obtingut el primer 
premi de comparses.

esperàveu aquest premi? 
No ho esperàvem pas, va ser tota una sorpresa

i per què aquest títol?
El títol escollit ha estat un paral·lelisme amb la pròpia associació. Ens plantem i 
creixem, això és el que hem estat fent les dones des que va sorgir l’Associació.

Com va sorgir l’Associació de Dones?
Va sorgir fa set anys amb la intenció de crear més activitats per les dones de 
Llinars. En aquells moments no hi havia una regidoria específica de la dona, 
però entre tots es van fer totes les gestions oportunes per crear el Punt Dona, 
un espai a l’Ajuntament específic per a la dona amb el qual tenim una estreta 
relació. 

Arran d’una idea sorgida a l’Associació, l’Ajuntament va promoure l’elaboració 
del protocol d’actuació davant de la violència masclista en què evidentment hi 
vam col·laborar.

Com definiu l’Associació de Dones?
En aquests set anys hi ha hagut una evolució important. No volem que se’ns 
identifiqui com un grup tancat que només es dedica al temes de maltractament 
de les dones, ni tampoc som un grup de dones maltractades que ens hem unit. 
Som una associació cultural que a part de donar suport a totes aquelles dones 
que pateixen qualsevol tipus de maltractament i violència masclista, realitzem 
activitats de tot tipus, culturals i lúdiques. Ens agrada organitzar actes, parti·
cipar de la vida associativa del municipi, donar·nos a conèixer i demostrar que 
les dones podem fer moltes coses. Per altra banda estem obertes a qualsevol 
iniciativa de dones que vulguin col·laborar amb nosaltres.
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El mercat dels Marxants de Llinars del Vallès ha estat re-
partint bosses de roba entre els seus usuaris a partir d’una 
proposta sorgida pels propis marxants, que ha comptat 
amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i l’Ajun-
tament del poble.

La idea va sorgir com a mesura de sensibilització mediambien·
tal donat que les bosses de plàstic són poc sostenibles pel seu 
pes i la seva resistència a l’aigua. A més comporten un procés 
de producció força contaminant perquè no són biodegrada·
bles i, en el cas de poder·se tractar, la seva incineració és molt 
contaminant.

Al mercat una 
bossa has de 
portar!

Coincidint amb la XIII Fira dels Torrons va tenir lloc una 
exposició dels centres educatius titulada R3 RECICLAR, 
REUTILITZAR, REDUIR, sobre productes reutilitzats i 
reciclats per alumnes dels centres educatius de Lli-
nars del Vallès.

Els alumnes de l’Institut Giola van exposar a la sala 
d’actes de la Biblioteca i van subtitular l’exposició 
amb el nom de “Molt en joc”. Per altra banda l’alum·
nat de les escoles Salvador Sanromà, Damià Mateu 
i Ginebró així com els menuts i menudes de les llars 
d’infants Petits Infants i Petits Estels van exposar a 
l’Enllaç. L’exposició va estar oberta al públic els dies 
4, 5, 6 i 7 de desembre.

LLINArs AgrAeIx AL seu ALumNAt I PrOFes-
sOrAt LA FeINA BeN FetA!!!!

R3

Reciclar
Reutilitzar
Reduir
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La Xarxa Transició Educació Treball (XTET) del Vallès Ori-
ental és una xarxa formada per 20 entitats de la comar-
ca i coordinada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
L’Ajuntament de Llinars del Vallès és una d’aquestes 20 en·
titats que formen la Xarxa TET. La funció d’aquesta xarxa és 
millorar els processos d’inserció sociolaboral de les persones 
joves de la comarca i des de feia temps estava treballant per 
fer viable FIRA GUIA’T, una fira d’ensenyament al Vallès Ori·
ental que va tenir lloc els dies 18 i 19 de febrer a Granollers. 

FIRA GUIA’T pretenia ser una mostra de les sortides professio·
nals que tenen els estudis postobligatoris professionalitzadors 
i donar informació dels estudis de la comarca: la formació 
ocupacional, la formació continua, els cicles de grau mig i su·
perior, els PQPI’s, les Escoles Taller, etc.

Aquesta primera edició anava enfocada a la formació i a les 
sortides laborals associades principalment a tres sectors: la 
mecànica, el comerç i les sortides professionals relacionades 
amb els ensenyaments artístics.

Fira Guia’t disposava d’orientadors que ajudaven a trobar les 
respostes dels adolescents, d’expositors que mostraven l’oferta 
educativa i de xerrades que ajudaven a conèixer més a prop la 
formació i el món laboral. L’Institut Giola de Llinars va partici·
par de la fira amb un estand informatiu.

Dilluns 8 de març, a causa de la nevada es van haver de 
suspendre els actes organitzats en motiu de la commemo-
ració del Dia Internacional de les Dones. 

De totes maneres, al voltant del Dia internacional de les 
Dones van tenir lloc una sèrie d’actes que es van celebrar 
durant tota la setmana. Així el dia 9 de març va tenir lloc la 
Presentació del “Pla d’Igualtat de Gènere” a càrrec d’Elena de 
la Torre, coordinadora de la consultoria FEM. Aquest Pla és el 
resultat d’un estudi que té com a finalitat definir la política 
municipal de Llinars del Vallès respecte a la igualtat de gènere 
en els propers anys tenint en compte la situació canviant de la 
realitat del col·lectiu femení. 

Fira Guia’t 2010

Actes al 
voltant del Dia 
Internacional 
de les Dones

• On és? 
Avinguda Mas Bagà, 24 
08450 Llinars del Vallès 
Tel. 93 841 38 42 
omic@llinarsdelvalles.cat 
Àrea de Promoció Econòmica

Què fa? 
Informar, de manera personalitzada, sobre els drets de les persones 
consumidores i usuàries.

Orientar sobre les consultes i les reclamacions de les persones consu·
midores i usuàries en el cas que no es respectin els seus drets i sobre 
les vies establertes per resoldre el seu conflicte.

Mitjançar entre les parts per a la resolució de determinades qües·
tions.

Fomentar l’educació i la formació de les persones consumidores i usu·
àries en temes de consum de béns o la utilització de serveis, mitjan·
çant campanyes divulgatives, publicacions, jornades, etc.

L’oficina municipal d’informació i defensa  del consumidor és un  ser·
vei gratuït d’informació, ajuda i orientació que realitza  l’Ajuntament 
destinat a les persones consumidores i usuàries, perquè puguin exercir 
els seus drets bàsics.
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Per altra banda, divendres 12 de març va tenir lloc a Can Mas 
Bagà un taller titulat “Les aportacions socials de les dones. 
Històries i experiències” a càrrec de Mònica Borrell Cairol, his·
toriadora, membre del Grup de Recerca Consolidat “Treballs, 
Institucions i Gènere”. A través d’un muntatge audiovisual es 
plantejava donar valor al treball remunerat i no remunerat 
de les dones mostrant la seva importància en el creixement 
econòmic.

I a l’endemà, dissabte 13 de març es va presentar al Casal de 
la Gent Gran el llibre “Memòries de Dones, records de Llinars” 
que va sorgir a partir de l’exposició amb el mateix nom de la 
Marga Madrigal, i que va tenir lloc durant la darrera Festa 
Major. Aquest llibre significa la culminació del projecte.

les línies estratègiques que defineixen aquest estudi 
són set:

I. Impulsar les polítiques de gènere
II. Lluitar contra la violència de gènere 
III. Fomentar la participació sòcio·política de les dones
IV. Promoure canvis en el repartiment de treballs i usos 

del temps 
V. Fomentar la coeducació, la formació i la producció 

cultural de les dones 
VI. Incloure la perspectiva de gènere en el disseny de 

ciutats i territoris 
VII. Promoure la salut de les dones

EL TRITÓ DEL BAIX MONTSENY

Material per a la prevenció d’abusos de 
drogues i altres comportaments de risc

A continuació teniu la 5a i 6a entrega dels 8 documents 
adreçats a famílies amb fills adolescents i a la comunitat 
en general, que s’editaran al llarg de quatre publicacions 
d’aquesta revista. Són 8 fitxes en total, les dues primeres 
es van publicar al número anterior.

Per què ho publiquem?

• Perquè al Baix Montseny hi ha drogues com a tot arreu.

• Perquè l’adolescència és una etapa on molts nois i noies (a 
banda dels adults) poden tenir els primers contactes amb el 
món de les drogues.

• Perquè conjuntament amb els professors, els pares sou els 
adults amb més influència, pel que fa a l’establiment de les 
normes, límits i punts de referència sobre els vostres fills i 
alhora serviu de models de conducta (imitació).

Dades de contacte:

Anna urrutia 
El Tritó del Baix Montseny 
93 864 12 23 ó 93 864 12 12 (i deixar encàrrec) 
eltrito@santceloni.cat

Carles Bartolomé 
Educador Serveis Socials Bàsics 
Ajuntament de Llinars del Vallès 
93 841 38 42 
bartolomefc@diba.cat
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Què pretenem?

• Informar

• Formar

• Oferir instruments per a la comunicació pares / mares-fills 
/ filles

• Fomentar i potenciar actituds saludables

Què significa prevenció en quant al consum 
problemàtic de drogues?

En general significa actuar perquè no s’arribi a donar un fet 
que es vol evitar. Concretament en el nostre àmbit té la finali·
tat d’augmentar la capacitat de decidir, aclarir valors, facilitar 
la posada en pràctica d’habilitats socials i personals, desenvo·
lupar actituds per afrontar i resoldre conflictes...

suggerImeNts... per treure el màxim profit 
d’aquests documents:

• Llegiu-los atentament sense presses

• Cal tenir en compte que la prevenció implica un treball 
constant que es fa cada dia

• És recomanable fer servir el sentit comú i el coneixement 
que teniu del vostre fill/a, la seva manera de ser, de reac·
cionar, d’acceptar consells...alhora de posar en pràctica les 
orientacions que us pot aportar aquest material

• Aquestes fitxes no pretenen amoïnar, sinó sensibilitzar sobre 
la realitat per tal de reflexionar·hi

• Aquestes fitxes les podeu llegir conjuntament amb els  vos·
tres fills/es

• El diàleg és el millor fonament en la relació pares / mares-
fills / filles

Qui ha elaborat aquest material?

Un equip de tècnics que treballen en la prevenció de l’abús de 
substàncies addictives en el marc del Tritó del Baix Montseny: 
pla integral sobre consums problemàtics de drogues i altres 
comportaments de risc. En aquest equip hi participa com a 
tècnic l’educador dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament 
de Llinars. 

FiTXA 5

PODEM PARLAR DE DROGUES 
AmB eLs FILLs?

es clar que sí!
Aquestes fitxes poden ser una bona eina per fer-ho posi-
tivament.

perquè en família puguem parlar de drogues cal que:

• La comunicació que emetem cap als nostres fills en ge-
neral sigui oberta, sincera i tranquil·la.

• Dialoguem respectant les seves opinions i raonaments.

• Defugim l’objectiu d’alliçonar-los, de demostrar-los que 
en sabem més que ells, així com defugir també de trans-
metre’ls la idea que ens han de fer cas perquè som els 
grans i sabem el que és millor per ells. Parlar de drogues 
amb els nostres fills no s’ha de convertir en un sermó.

• Afrontem el fenomen de les drogues sense prejudicis, ni 
dramatitzacions, tenint clar quin paper hi juga la nostra 
por com a pares, la qual està molt lligada al coneixement 
o l’experiència que tinguem del fenomen de les drogues, 
i a la confiança que tenim en els nostres fills i la seva 
capacitat de decidir encertadament.

• No els despertem curiositat per aquelles drogues des-
conegudes. Per això una manera de començar pot ser 
preguntar-los què és el que coneixen, i així sabrem fins a 
on cal explicar.

• Tinguem unes nocions bàsiques i coneguem on adreçar-
nos per ampliar les informacions, si cal.

• Tinguem en compte la seva edat, personalitat, experièn-
cies i grau d’informació prèvia. Per exemple, si ens assa-
bentem que estan consumint o han consumit no podem 
obviar que ja hi ha una experiència de consum, amb la 
que nosaltres potser també comptem, o no.

És molt útil escoltar les seves opinions amb atenció i 
respecte, si ho aconseguim, provocarem:

• Una millora del clima de comunicació de la família

• Un augment de l’autoestima per part dels fills pel fet de 
ser tractats com a persones que tenen opinions que són 
considerades pels altres.

• Conèixer les idees i actituds dels nostres fills respecte el 
tema.
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• Augmentar les possibilitats que els acords es complei-
xin, en sentir-se més implicats en la decisió.

És important no censurar pensaments, ni que hi hagin te-
mes tabú. Els pares i les mares hem d’estar disposats a 
escoltar opinions que no ens agradin. Això no vol dir que 
les acceptem, sinó que permetem que s’expressin sense 
“muntar un drama”, ni adoptar actituds repressives (pro-
hibicions, càstigs...)

en quin moment ho puc fer?

Tant pot ser a través de comentaris o preguntes espontà-
nies que els fem nosaltres (aprofitant un programa de tele-
visió, un missatge publicitari o algun cas proper o conegut 
d’ús o d’abús) com a través de converses més formals, o in-
clús perquè hàgim evidenciat episodis de consum o consum 
abusiu per part d’ells... allò més important no és el motiu 
pel qual tractem el tema, sinó que a l’hora de fer-ho es tin-
gui en compte tot el que s’ha apuntat més amunt.

Es pot afirmar, en general, que abans dels 10 anys no hi ha 
cap necessitat de parlar de drogues; el que sí podem fer des 
del primer moment que tenim un fill i que serà allò més 
eficaç a nivell preventiu és potenciar l’autoestima i l’edu·
cació en valors (sobretot a partir de permetre l’afirmació 
de la personalitat, de donar responsabilitats, d’actuar amb 
coherència entre allò que fem i el que diem...); dels 10 als 14 
anys es pot parlar de drogues legals (tabac i alcohol) i dels 
14 endavant es pot abordar el tema de les drogues il·legals, 
tot i que això no vol dir que no es pugui fer fora d’aquests 
terminis, sobretot si sorgeix d’ells la demanda, ni que s’hagi 
de fer necessàriament (potser no sentim que hi hagi motius 
per fer·ho i realment sigui així).

trobada és d’un amic que li ha demanat que ho guardi, o 
que és la primera vegada que en consumeix o que esta-
va a punt de deixar-ne de consumir... Aquestes respostes 
s’expliquen per diversos motius: la persona no comptava 
amb ser descoberta, és una cosa que sentia com a íntima i 
personal, creu que és considerada negativa o tabú per part 
dels pares, creu que si se sap del seu consum serà víctima 
de represàlies... Per tant, no cal problematitzar aquest tipus 
de resposta ni prendre-se-la personalment, sinó intentar 
propiciar el que es comenta al paràgraf de més amunt, o en 
les fitxes anteriors.

puc evitar que el meu fill prengui drogues?

No. Però podeu ajudar a fer que per ell perdi sentit prendre-
les, o a que ho facin d’una manera més conscient i segura, 
o a que es puguin plantejar LLIUREMENT si volen prendre’n 
o no. El diàleg és l’eina bàsica.

Com puc saber si el meu fill abusa d’algun tipus de 
droga?

Aquesta pregunta sovint es formula als especialistes del 
tema i la resposta només és una: “pregunti-li-ho a ell”.

Vigilar i desconfiar del fill, enlloc de parlar amb ell amb 
llibertat i sinceritat, sense por de cap tema, constitueix un 
greu error de cara a propiciar millores.

indicadors de possible consum

A nivell relacional o convivencial no hi ha indicadors obser-
vables de que una persona està consumint si aquesta ho 
vol ocultar. Sovint els indicadors que fan pensar a pares i 
mares en un possible consum dels fills són trets caracterís-
tics de l’adolescència, que es poden donar en més o menys 
intensitat en funció de molts factors, un dels quals és el 
consum de drogues, però en cap cas s’han d’interpretar com 
a indicadors directes d’un consum. 

A continuació us facilitem un petit llistat d’alguns indi-
cadors a tenir en compte, més que com a indicadors d’un 
consum, com a indicadors d’un possible patiment de la 
persona que, si bé pot ser simplement l’efecte “normal” 
dels canvis produïts durant l’adolescència, també és cert 
que aquests poden ser viscuts de moltes maneres diferents 
-més o menys greus- i mereixen una atenció per part vos-
tra. Davant aquests indicadors us recomanem actuar com 
s’explica a l’apartat de “què he de fer si el meu fill/a pren 
drogues” que hi ha al final d’aquesta fitxa.

símptomes físics 

• Pèrdua o guanys en el menjar  0

FiTXA 6

COm sABer Que eL VOstre FILL/A estÀ 
ABusANt D’ALguN tIPus De DrOgA

introducció
En primer lloc, cal dir que és molt difícil saber si un fill o 
filla consumeix drogues.

La millor eina per detectar els primers consums, el més 
aviat possible, és l’existència d’un clima que faciliti la co-
municació oberta i sincera i la capacitat d’influència que 
les famílies tinguin sobre els seus fills (que va directament 
lligada a la tinguda en compte de les seves opinions i ne-
cessitats expressades).

En el cas que es trobi un indici de consum, és molt fre-
qüent que la persona ho negui i digui que la substància 
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Durant el 2009 Llinars ha estat un referent en el món dels 
esports gràcies als títols aconseguits per esportistes com: 

Tomàs misser vilaseca, campió del món de descens de BTT en 
la categoria màster 35/39.

pau misser vilaseca, campió del món de descens de BTT en la 
categoria màster 30/34.

sara las Heras Aixandrí, campiona de Catalunya d’Escacs 
en la categoria sub·8 femenina, Sot·campiona de Catalunya 
d’Escacs en la categoria sub·8 absoluta i 3a classificada d’Es·
panya en la categoria sub·8 femenina. 

Albert Acedo Casellas, campió de la Lliga espanyola de Curses 
d’Orientació 2009, en la categoria H12.

• Trastorns de la son

• Cansament excessiu

símptomes psíquics i canvis de comportament

• Canvis bruscos o d’actitud (més irritabilitat, inquietud i 
malestar constant).

• Resistència o incompliment constant de les normes de 
casa o de l’institut.

• Disminució del rendiment escolar o faltes d’assistència a 
les classes quan abans no es produïen.

• Empitjorament de les relacions amb la família o allunya-
ment o comportament fred.

• Comença a sortir amb amics diferents dels d’abans.

• Pèrdua d’interès per certes aficions sense substituir-les 
per cap altra.

• Gasta més diners i en demana sovint a diferents mem-
bres de la família.

Quins indicadors es poden observar en una persona 
que abusa de les drogues?

En el cas d’un consum abusiu, malauradament si la per-
sona ho vol ocultar tampoc tenim gaires indicadors, però 
aquests podrien ser els següents:

• No és capaç de passar-s’ho bé sense consumir drogues 
(FESTA=CONSUM)

• Es gasta una quantitat notòria (que s’evidencia) de di-
ners, segons ell amb unes coses, que després no es veuen 
o no es poden demostrar.

• Disminueix la seva capacitat d’atendre el seu entorn i les 
persones del seu voltant, donat que l’espai més impor-
tant de la seva preocupació l’ocupa l’accés al consum.

Què he de fer si el meu fill/a pren drogues?

D’entrada no culpabilitzar-lo a ell ni culpabilitzar-se a vos-
tè mateix/a. Convé asserenar-se, informar-se i parlar amb 
ell/a. A partir d’aquí, si se sent insatisfet amb el resultat, 
desconfia de la capacitat de valoració del risc que pugui 
tenir el seu fill, o de la seva capacitat de demanar ajuda 
quan calgui, o se sent preocupat per la seva seguretat, es 
pot demanar atenció als serveis socials municipals o als 
específics d’atenció als consums de drogues.

Llinars
amb l’esport

Campionat de Billar

Del 19 al 25 d’abril tindrà lloc a Llinars el Campionat d’Euro·
pa de Billar de la modalitat banda.

Adquisició de desfibril·ladors externs automàtics

L’Ajuntament de Llinars del Vallès ha adquirit desfibril·ladors 
externs automàtics (DEA) que es troben a les dependències 
esportives municipals, concretament al Pavelló Municipal 
d’Esports, a la Pista Annexa i al Camp d’Esports Municipal 
Joan Misser i Coll.

Aquests aparells, els quals han estat adquirits a l’empresa 
Pravimedical, permeten fer una primera reanimació en casos 
d’aturada cardíaca sobtada. El personal a càrrec de les instal·
lacions: responsables de les instal·lacions esportives, policies 
locals, tècnics municipals i membres de diferents entitats 
esportives han rebut la formació adequada i posseeixen el 
carnet que els acredita per poder utilitzar el DEA en cas de 
necessitat.

Està demostrat que un 80% de les persones que pateixen una 
aturada cardíaca ho fan fora dels àmbits hospitalaris i que 
la precocitat en iniciar maniobres de reanimació cardiopul·
monar i l’aplicació de la desfibril·lació en els primers minuts 
de l’aturada suposa aproximadament un 60% de possibilitats 
de supervivència. La desfibril·lació precoç (menys de 5 mi·
nuts) és el procediment aïllat que salva més vides. A més, més 
del 75% de les aturades circulatòries ho són amb fibril·lació 
ventricular i aquestes només reverteixen amb desfibril·lació. 
Aproximadament es produeixen 700.000 aturades cardiores·
piratòries a Europa durant un any. 
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De la mateixa manera, enguany els es·
portistes de Llinars estan destacant pels 
seus mèrits:

L’Associació de Balls de Saló de Llinars 
ha estat protagonista del XXI Campio·
nat de Ball celebrat entre els dies 22 a 
27 de febrer a Torremolinos (Màlaga). 
Félix Patrón i Lali Rodríguez, membres 
de l’Associació han obtingut els premis 
de campions d’Europa en la categoria 
de 30 a 50 anys individual de tango, 
pasdoble, vals, salsa i txa·txa·txa. Tam·
bé han estat campions d’Espanya en la 
categoria de 30 a 50 anys combinada de 
tango, pasdoble i vals, i campions d’Eu·
ropa en la categoria de 30 a 50 anys 
combinada de tango, pasdoble i vals. 
Han estat set premis en total els obtin·
guts per aquesta parella de ballarins.

ALBert ACeDO CAseLLAs

L’Albert Acedo Casellas ha estat 
campió de la lliga espanyola de 
Curses d’Orientació 2009 en la 
categoria H12. L’any que ve, però, 
passarà a formar part de la cate-
goria H14.

Albert, quan fa que et dediques a 
les curses d’orientació? 

Vaig començar ara farà uns set anys, 
a través del meu germà que ja s’hi 
dedicava des de feia més temps. Però 
com a federat en porto quatre anys.

A quin club pertanys?

Al Club Orientació OROS de Mataró. 
A la nostra comarca no hi ha cap 
club que s’hi dediqui.

em podrien explicar una mica que 
són les curses d’orientació?

És un esport apassionant. Es tracta 
de fer curses a peu normalment per 
muntanya, tot i que existeixen cir-
cuits urbans.

Consisteix en un recorregut de lon-
gitud i dificultat variable, depenent 
del nivell del corredor, dibuixat en 
un mapa i materialitzat en el ter-
reny per unes fites de colors. L’ob-
jectiu de la cursa és fer el recorregut 
en el menor temps possible, amb la 
informació que extraguem del mapa 
i l’ajuda de la brúixola com a únic 
instrument.

Per a garantir el nostre pas pels 
punts marcats portem una targeta 
de control amb la qual s’ha de fit-
xar a cada control, de manera que 
al final del recorregut tinguem les 
marques dels diferents controls en 
l’ordre preestablert.

És un esport d’enginy, has de saber 
interpretar molt bé el mapa, conèixer 
la seva cartografia, de fet la simbo-
logia és universal.

existeixen varis tipus de curses 
d’orientació? 

Hi ha de molt tipus: les diürnes, les 
nocturnes, per relleus, amb esquís, de 
BTT, amb raquetes de neu, en kajak.

També existeixen les curses de ro-
gaining, són sis hores d’orientació 
on les fites tenen valors diferents i 
en aquestes sis hores has de fer els 
màxims de punts. Es va en grups de 
2 a 5 persones.

Un altre tipus de curses són les lli-
gues d’Spring que es realitzen en 

casc urbà. Són més fàcils però re-
quereixen molta velocitat.

Cada any a Venècia es fa una cursa 
d’orientació pels canals, al mes de 
novembre.

I per a nens petits hi ha circuits ano-
menats Correxics, són curses encin-
tades per a que s’iniciïn en les curses 
d’orientació. 

A quants campionats has partici-
pat?

Al campionat d’Espanya de Buitrago 
de Lozoya (Madrid), de Calasparra 
(Múrcia) i de Villena (Alacant). El meu 
proper campionat serà el campionat 
d’Espanya de Becerril (Madrid).

BerNAt AreLLANO mArCH

Per altra banda, del 27 al 31 de 
març tindrà lloc a San Fernando 
(Cadis) el Campionat d’Espanya de 
Bàsquet de seleccions Autonòmi-
ques. Bernat Arellano march, juga-
dor del Joventut de Badalona, ha 
estat escollit per la selecció catala-
na mini de bàsquet per participar-
hi. Han estat 12 escollits entre més 
de 75 jugadors. 

En Bernat té 12 anys i malgrat la seva 
joventut la seva trajectòria al bàsquet 
ha estat molt destacada.

Bernat, quan vas començar a jugar 
al bàsquet? 

Vaig començar a l’escola de bàsquet 
de Llinars quan tenia 5 anys. Va ser 
el meu regal de reis. Aquí vaig apren-
dre moltes coses, agraeixo molt a la 
meva entrenadora, la Susi Rovira, tot 
el que em va ensenyar. Als 8 anys 
vaig anar a jugar al CB de Granollers 
i als 10 anys al Joventut de Bada-
lona, la Penya. Ara en porto 2 anys, 
estic a la categoria mini A, l’any que 
ve passaré a infantil.

i per què vas escollir el bàsquet, 
Bernat?

Perquè és un esport col·lectiu que 
m’agrada molt practicar. Abans ha-
via fet tennis, i de tant en tant el 
practico però no m’agrada tant com 
el bàsquet. A part, també sóc aficio-
nat al futbol. 

molta sort amb la selecció Catalana!

Moltes gràcies.
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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

Museu municipal Joan Pla i Gras
Tel. 93 841 38 42

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 Demetrio Almirón Pacheco 
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

ESPORTS

Piscina municipal
Tel. 93 841 16 72
Tennis Llinars
Tel. 93 841 25 15
Camp de futbol
Tel. 93 841 29 31
Pavelló d’esports
Tel. 93 841 24 99
Pavelló annex
Tel. 93 841 35 05

EDUCACIÓ

Escola Damià Mateu
Tel. 93 841 09 85 / Fax: 93 841 09 85
Escola Salvador Sanromà
Tel. 93 841 08 65 / Fax: 93 841 08 65
Escola Ginebró
Tel. 93 841 25 47 / Fax: 93 841 27 08
IES Giola
Tel. 93 841 28 66 / 93 841 38 89 
Fax: 93 841 31 23
Escola de Música
Tel. 93 841 19 98
escola Bressol Petits Infants
Tel. 93 841 03 75
escola Bressol Petits estels
Tel. 93 841 19 74

SANITAT

Consultori municipal (CAP)
Tel. 93 841 05 73
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

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
Ensenyament i Esports
Tel. 93 841 38 42
Fax Can mas Bagà
Fax 93 841 37 21 

CA L’ALEMANy

Serveis territorials 
Policia Local
Tel. 93 841 20 62
Mòbil Policia Local
Tel. 696 97 93 98
Fax Ca l’Alemany
Fax 93 841 15 16 

SERVEIS MUNICIPALS

Jutjat de Pau
Tel. 93 841 37 01
Biblioteca municipal
Tel. 93 841 34 48 
Fax: 93 841 34 49
Organisme de recaptació i gestió 
tributària (ORGT)
Tel. 93 841 37 01

EMERGÈNCIES

Mossos d’Esquadra
Tel. 088
Bombers
Tel. 085
Policia Nacional
Tel. 091

Equipaments municipals
i telèfons d’interès

Edició i coordinació: Ajuntament de LLinars del Vallès     Dipòsit legal:  
Podeu fer-nos arribar dubtes o suggeriments a comunicacio@llinarsdelvalles.cat o consultar www.llinarsdelvalles.cat. Exemplars gratuïts.


