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II Jornada d’Alcaldesses, 
Alcaldes, Regidores i 
Regidors del Baix Montseny

El dissabte 12 de juny va tenir lloc a Can Mas Bagà, la II 
Jornada d’Alcaldesses, Alcaldes, Regidores i Regidors del 
Baix Montseny. La primera ja es va celebrar a Sant Celoni el 
mes de novembre de 2008. La presentació de la Jornada va 
anar a càrrec de l’alcalde de Llinars del Vallès, Martí Pujol, 
i l’alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu. A continuació 
Rafael Audivert i Miquel Portals, del Departament de Dret 
Públic de Roca Junyent exposaren una ponència sobre el camí 
cap a la comarca del Baix Montseny en el marc de la nova 
organització del Govern Local de Catalunya introduïda per 
l’Estatut. També es realitzaren dos grups de treballs per parlar 
sobre el pla territorial metropolità, i l’ocupació i els serveis 
a les persones al Baix Montseny. Finalment Pau Canaleta, 
consultor de comunicació i Director del CCAll (Centre Català 
d’Anàlisi i Informació Internacional) va exposar una ponència 
sobre com crear una marca de comarca.

Es va parlar 
sobre el pla 
territorial 
metropolità, 
i l’ocupació 
i els serveis 
a les 
persones 
al Baix 
Montseny
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L’Àrea Central esdevé la zona més popular del municipi 
donada la gran varietat d’activitats que es celebren allà 
durant tot l’any: activitats de Festa Major, la Fira dels 
Torrons, la Mostra Gastronòmica, el ball de Gitanes, actes 
culturals, la diada d’Entitats i un llarg etc.

En aquesta zona, punt neuràlgic del poble, s’hi concentren els 
equipaments més destacats. A la plaça dels Països Catalans es 
troba la biblioteca i els pavellons esportius: cultura i esports 
combinats en un únic espai.

Per altra banda trobem la zona destinada a parc infantil i 
l’ambulatori (CAP). I al llarg del passeig Europa de les Nacions 
es troben els nous quioscos amb les seves corresponents ter-
rasses que atorguen a tota l’Àrea gran protagonisme, sobretot 
durant el mesos d’estiu. També disposa de zones d’aparca-
ment, per una banda al carrer Frederic Marès i per altra a la 
zona habilitada al costat de la Pista Annexa, la qual disposa 
d’un espai reservat per a la càrrega de les bateries dels cotxes 
elèctrics o híbrids. 

L’àrea té una nova reordenació d’usos i espais a l’aire lliure 
que han permès una millor reordenació d’espais verds i zones 
de passeig o infantils. S’ha respectat tot l’arbrat existent, s’ha 
millorat l’enjardinament i la il·luminació, així com el paviment 
per facilitar i fer més habitual el tràfic de vianants d’accés al 
parc infantil, ambulatori, pavellons, biblioteca, etc. La zona té 
nou mobiliari urbà i una nova ubicació dels seus quioscos que 
també han canviat el seu disseny.

Amb la finalització de les obres de remodelació la gent podrà 
gaudir plenament de tota l’Àrea Central. 

Finalitzen les obres 
de l’Àrea Central
A la plaça dels Països Catalans es troba la biblioteca i els 
pavellons esportius: cultura i esports combinats en un únic espai
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Continuen les obres dels habitatges de protecció oficial 
promoguts per Habitatge Entorn SCCL, ubicats al carrer 
Collsabadell cantonada amb el carrer Mossèn Jacint Verda-
guer. Aquests habitatges ja estan tots adjudicats.

Properament es treurà a concurs el sòl per poder fer 50 habi-
tatges més de protecció oficial.

Amb els seus 375.000 m2 de superfície total, A7 Llinars 
Park és un dels parcs mixtes (industrial i logístic) més 
grans desenvolupats a Barcelona. 

Situat en un entorn privilegiat, amb sortida i entrada directa 
a l’autopista AP7 a través de la variant C-35, A7 Llinars Park 
ofereix edificis industrials (en venda i lloguer) amb superfícies 
en planta baixa entre 150 i 20.000 m2. 

El parc disposa també d’una zona destinada exclusivament a 
activitats logístiques i d’emmagatzematge, amb plataformes 
logístiques de fins a 30.000 m2 compartimentables. Serveis 
com restauració, seguretat, missatgeria, etc., situats dins el ma-
teix parc o als seus voltants, són el complement ideal per a que 
les empreses gaudeixin de tots els avantatges i comoditats que 
un “Quality Park” pot oferir per fer la vida i el treball més fàcil.

Habitatges de 
protecció oficial

Polígon industrial 
A7 Llinars Park

Empreses que actualment estan ubicades al polígon 

Grupo empresarial E5E SL Restaurant

Llinars Quality Restaurants SL Restaurant

Reser SL Fabricació de mampares de bany

Hypnosys project desing SL Magatzem productes d’electrònica

Mensdecard SL Missatgeria i paqueteria

Inautec SL Oficina, magatzem i taller 
d’automatismes industrials

Conservación y Servicios SA Materials d’útils de jardineria

Dentaid SL Emmagatzematge i distribució 
de productes d’higiene bucal

Carretillas EM-CAR SL Taller i reparació de productes elevadors

Dulces Rubi SL Fabricació de caramels

Sceap SL Comerç i distribució de material en 
alçada i seguretat

Franke Food Services Equipment SL
Reparació, emmagatzematge i distribució 
de maquinària i productes destinats a la 
restauració industrial

VWR International Eurolab SL Magatzem de productes per a laboratoris 
de medicina i biotecnologia

Pecomark SA i Pecomark Ind. SLU
Fabricació, emmagatzematge i distribució 
d’elements i aparells destinats a fred 
industrial

Silkey SL Magatzem i oficina de venda 
de productes de perruqueria

Roies Idi Group SLU Magatzem logístic d’envasos i productes 
alimentaris acabats no peribles 

Joinmax Europe SL Distribució de materials diversos d’oficina

Prae Trade
Muntatge de controladors lògics 
programables per a plataformes 
elevadores
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Dijous 20 i divendres 21 de maig va tenir lloc a la plaça 
dels Països Catalans, l’exhibició de vehicles elèctrics orga-
nitzada per Volt Tour dintre dels actes del Rallye Solaire 
Européen Phébus-edició 2010. 

L’arribada dels cotxes es va produir el dia 20 a les sis de la 
tarda des de Caldes d’Estrac, on s’ha iniciat enguany el recor-
regut. Divendres a partir de les deu del matí un gran nombre 
de visitants i curiosos es van apropar a veure els cotxes, així 
com l’alumnat dels centres educatius del municipi. A les dot-
ze del migdia aproximadament va tenir lloc la sortida cap a 
Lloret de Mar. De Lloret de Mar es van dirigir cap a Argelers, 
a continuació a Gruissan i Carcassone, de Carcassone a Albí 
i per últim, d’Albí a Toulouse, finalitzant així el recorregut el 
dilluns dia 24 de maig. En total han realitzat un recorregut 
d’uns 489 Km.

Aquest any hi han participat algunes novetats: una Kangoo 
Electrique amb sistema de càrrega trifàsic que carrega en 
2-3 hores, un esportiu Tesla, un camió de l’Ajuntament de 
Barcelona (Modec), uns ciutadans alemanys que vénen al 
ral·li des d’allà conduint el seu vehicle elèctric, a més dels 
participants habituals.

Aquests darrers mesos s’ha treballat de forma conjunta 
amb la Diputació de Barcelona per elaborar el mapa de 
capacitat acústica, que és un instrument que assigna els 
nivells d’immissió fixats com a objectius de qualitat en un 
territori determinat. 

Per poder-lo elaborar ha estat necessari portar a terme me-
suraments acústics de llarga durada mitjançant uns vehicles 
especials cedits per la Diputació.

Mapa de Capacitat Acústica

Exhibició de vehicles elèctrics 
dintre del Rallye Solaire Européen Phébus
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És un projecte promogut per l’ONG AMIC
(Associació Mèdica per a la Infància a Catalunya)

Enguany s’ha tornat a engegar el projecte solidari a les 
Llars d’Infants municipals tal i com es va fer l’any passat. 
Aquest projecte porta el nom de “Setmana Solidària” i està 
promogut per l’ONG AMIC (Associació Mèdica per a la Infàn-
cia a Catalunya). 

Del 8 al 12 de març va tenir lloc a la Llar d’Infants Petits Estels, 
i del 22 al 26 de març a Petits Infants. A diferència de l’any 
passat, que es va fer una recollida d’aliments, aquest any els 
menuts i menudes han fet tot un recull de material escolar: 
folis, llapis, gomes, colors, guixos, etc; per a una escola de 
primària i secundària ubicada a Àfia, un dels barris més pobres 
de Guinea Bissau. 

L’educació a Guinea Bissau és un luxe que molts nens i nenes 
no es poden permetre. L’educació pública gairebé no funci-
ona per falta d’inversió estatal i l’escola privada no és sem-
pre assequible. AMIC ha col·laborat amb ASOCE per construir 
i proveir de material escolar i fungible una escola de primària i 
secundària a Àfia, per a uns 250 nens i nenes de la comunitat 
d’entre 4 i 14 anys. 

‘Setmana Solidària’
a les Llars d’Infants
de Llinars

Han fet tot un recull 
de material escolar: 
folis, llapis, gomes, 
colors, guixos, etc; 
per a una escola de 
primària i secundària 
ubicada a Àfia, un dels 
barris més pobres de 
Guinea Bissau
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La implantació d’ASOCE en el barri d’Àfia ha estat una car-
rera de fons, ja que és una entitat a càrrec de dues dones 
en un barri regit per un consell d’homes, però a poc a poc, 
el treball ben fet i l’obertura al barri dels projectes de Casa 
Emanuel han permès a aquesta associació entrar en el con-
sell del barri, des d’on està realitzant una tasca que beneficia 
tota la comunitat.

Aquest projecte dóna prioritat a les nenes, les quals aporten 
una quota molt més baixa que els nens, i es busquen padrins 
per nens i nenes que no tenen possibilitats econòmiques per 
pagar la petita quota mensual, els llibres o el material.

El projecte d’apadrinament ajuda a mantenir aquesta escola 
oberta i a pagar als professors un sou suficient que els perme-
ti portar una vida digna i mantenir la il·lusió pel seu treball. 
Actualment hi ha uns 250 nens i nenes matriculats en els di-
versos cursos.

Actualment, la majoria dels projectes de l’ong AMIC es de-
senvolupen a Àfia, un barri a les afores de Bissau, la capital 
del país, i als barris del voltant, on treballen de la mà de Casa 
Emanuel, una associació local que porta més de 13 anys llui-
tant per aconseguir un futur millor per als nens i les nenes 
d’aquest país.

Casa Emanuel va néixer el 1995 com un orfenat (residència 
per a nens i nenes orfes, abandonats, maltractats, amb dis-
capacitats o amb HIV), però amb el temps ha anat creixent i 
desenvolupant projectes que sobrepassen els murs de la casa 
d’acollida i que s’extenen cap a tota la comunitat d’Àfia. Han 
aconseguit portar a terme una sèrie de projectes molt benefi-
ciosos per a tota la comunitat, fruit tots ells de l’observació i 
de l’estudi de les necessitats sobre el terreny, unes necessitats 
tant educatives, sanitàries o de desenvolupament econòmic 
que beneficien tant a l’orfenat com a la població del barri on 
està ubicada i els barris del voltant.

   Per a més informació sobre l’ong AMIC podeu consultar 
www.ongamic.org

El projecte d’apadrinament ajuda 
a mantenir aquesta escola oberta 
i a pagar als professors un sou 
suficient que els permeti portar 
una vida digna i mantenir la il·lusió 
pel seu treball
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El fil conductor que ha unit enguany les activitats que han 
tingut lloc dintre del projecte “Tots Junts” ha estat la cura 
pel medi ambient. Al voltant d’aquest lema s’han celebrat les 
activitats esportives i culturals que conformen el projecte “Tots 
Junts”, que aquest any és la segona vegada que es celebra.

Aquest projecte es caracteritza per les seves activitats tant 
esportives i culturals amb l’objectiu de cohesionar tots els 
centres educatius del municipi, compartint activitats fora i 
practicant la interrelació entre ells. Per aquest motiu sempre 
s’intenta barrejar els grups amb alumnes de diferents centres 
a l’hora de practicar les activitats, i així assolir aquest objectiu. 

Pel que fa a la vessant esportiva un altre dels objectius és po-
tenciar els esports de caràcter minoritari. Aquests esports han 
estat el tennis taula, per a alumnes de 4t de primària; la ini-
ciació als jocs esportius, per l’alumnat de 2n de primària i el 
voleibol, per a alumnes de 6è.

El tennis taula va ser una activitat molt engrescadora celebra-
da al març, que va comptar amb una exhibició exemplar d’una 
parella xinesa, especialista en aquest esport i ex campions d’Es-
panya. Per altra banda l’alumnat del cicle formatiu del grau su-
perior físico-esportiu va dinamitzar amb jocs aquesta activitat, 
que a ells i a elles també els va servir de pràctica esportiva. 

Amb la iniciació als jocs esportius va ser la primera vegada que 
es celebrava una activitat a l’aire lliure. Va tenir lloc el 4 de 
juny al camp de futbol i constava de jocs operatius amb una 
gran remullada final on els nens i nenes van gaudir moltíssim.

I per últim el voleibol, que es va celebrar l’11 de juny. Tot i que 
és el tercer any que es va realitzant aquesta activitat, va ser 
l’any passat quan es va incloure al projecte “Tots Junts”. Rep el 
suport de la Federació Catalana de Voleibol, dintre del progra-
ma “Voleibol a l’escola”. La Federació col·labora amb el centre 
a l’hora de marcar les pautes en la iniciació d’aquest esport.

Pel que fa a les activitats culturals, la canalla de les esco-
les bressol van quedar meravellats amb l’espectacle “Toca-

Projecte
“Tots Junts” 2010

dits” de la companyia Tantàgora. Es tracta d’una història 
en la que menudes i menuts van observar com els dits ju-
guen i ballen damunt una taula al ritme de peces diverti-
des, acompanyats d’uns guants de colors i un parell de lli-
bres. Amb aquests únics elements com a acompanyament, 
Tantàgora va oferir un singular i entretingut recorregut 
per jocs com les pessigolles, el joc del tat, l’arri cavallet i 
altres cantarelles que formen part dels jocs infantils més 
tradicionals.

Els alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Giola i de 1r d’ESO de l’Es-
cola Ginebró van assistir el 12 d’abril a un concert de música 
a càrrec de l’Orquestra Àrab de Barcelona titulat “Maktub”. 

L’Orquestra Àrab de Barcelona va néixer a Barcelona fa 4 anys a 
través d’una iniciativa del músic Mohamed Soulimane, que va te-
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L’espectacle que van oferir a l’alumnat “Maktub” esdevé, en 
paraules de Mohamed Soulimane, “un viatge per la música 
mediterrània àrab” carregat de sabors, paraules i sentits àrabs. 
L’OAB es distingeix tant per les seves composicions originals 
com per la qualitat de les improvisacions dels seus músics. Els 
instruments que fan servir són el violí, el llaüt, el llaüt àrab, la 
bateria i els teclats.

Abans de l’audició, l’alumnat es va haver de situar a tots el 
nivells en la cultura àrab a través de la seva geografia, cli-
matologia, història, societat, etc., de manera que poguessin 
trobar punts d’encontre i de contacte entre cultures així com 
reflexionar sobre les diferents maneres de veure les coses i en 
definitiva de veure el món. 

Per altra banda, el 19 de maig, alumnes de primària dels cen-
tres educatius van assistir a un concert de música a càrrec de 
la companyia “Els Parents d’en Bufa”. Els seus intèrprets: Xavi 
Lozano, Marc Vila i Guillem Aguilar, sota la direcció artística 
del primer, Xavi Lozano, van presentar “Tubs del Món”, un con-
cert comentat en què els instruments són estris que utilitzem 
en la nostra vida diària. Una mànega, una crossa, un pòster 
enrotllat, un bolígraf, una escombra, un maó, el manillar d’una 
bicicleta..., tots aquests objectes deixen sentir la seva veu més 
musical acompanyats del baix, percussió i algun altre artefac-
te inesperat convertit també en instrument.

I per últim, l’alumnat d’educació infantil va assistir l’11 de 
juny a l’espectacle de titelles “El ratolí viatger” interpretat per 
la companyia L’Estaquirot Teatre, que narra la trepidant vida 
d’un ratolí que viatja per tot arreu. 

Ja s’ha començat a planificar el projecte “Tots Junts” 2011, 
en una trobada entre equips directius dels centres educatius 
i la regidoria d’educació de l’Ajuntament, sempre buscant un 
fil conductor que uneixi les activitats. Enguany ha estat la 
cura del medi ambient, que no només ha aparegut al projecte 
“Tots Junts” sinó en altres activitats com l’exposició de les 3R 
(reciclar, reutilitzar, reduir), que va tenir lloc durant la Fira dels 
Torrons; el Volt Tour: exhibició de cotxes elèctrics; i el dia de la 
fruita, iniciativa sorgida des de l’Institut Giola durant la seva 
setmana verda cap a tots els centres educatius del municipi.

nir des del principi una aposta temàtica “La nostra música és una 
eina important per explicar la nostra cultura” comentava. Però, 
de fet, l’OAB està integrada per músics de diferents nacionalitats 
aliats pel seu desig de fusió artística i mestissatge musical: el seu 
director Mohamed Soulamine, nascut a Chaouen, al nord del Mar-
roc; Mohammed Bout Ayoub, nascut a Tànger, també al Marroc; 
el músic català Sergio Ramos Cebrián i Jordi Gaig Sanglas, de Gra-
nollers. De tant en tant, compten amb la col·laboració del “mons-
tre” cubà de la fusió Omar Sosa i el cantant valencià Miquel Gil.

L’OAB considera que el seu treball va més enllà de la música: és 
social, polític, artístic i didàctic, de gran responsabilitat. De fet 
aquests músics participen activament donant la seva opinió 
des de l’escenari sobre esdeveniments com l’11M, l’atemptat 
terrorista de Madrid. I per manifestar la seva solidaritat van 
compondre un tema titulat “No a la tristesa” el qual van in-
cloure en el seu primer disc Báraka (2006). 

El seu segon disc Maktub (2008) inclou més composicions prò-
pies i compta amb la col·laboració de músics de reconegut 
prestigi a nivell internacional.

L’objectiu d’aquesta audició és que l’alumnat conegui tant la 
música com els estils que es deriven de la mescla i la influèn-
cia de la música àrab en general i mediterrània; i que a través 
d’això, puguin veure en la unió i la col·laboració de cultures un 
valor afegit, i en la música una gran eina de concòrdia. 

Aquest projecte es 
caracteritza per les seves 
activitats tant esportives i 
culturals amb l’objectiu de 
cohesionar tots els centres 
educatius del municipi, 
compartint activitats fora 
i practicant la interrelació 
entre ells
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Escoles 
d’altres 
mons

L’escola municipal de música de Llinars ha 
participat en els concerts de primavera de la xarxa 
d’escoles de música del conservatori del Liceu

Dilluns 3 de maig va tenir lloc la in-
auguració de l’exposició de fotografia 
“Escoles d’altres mons” de Kim Man-
resa, fotògraf català de renom que ha 
guanyat diversos premis a nivell na-
cional i internacional. Actualment està 
considerat com un dels millors fotògrafs 
europeus. Kim Manresa ens explica his-
tòries a través de la seva càmera, realitza 
fotos de denúncia i esperança i és reco-
negut pel seu compromís amb tots els 
temes socials amb els quals s’involucra.  

La inauguració va anar a càrrec de l’es-
criptor i periodista salvadorenc Carlos 
Ernesto García, comissari de l’exposició 
i gran coneixedor de la trajectòria de 
Kim Manresa, i entre els assistents es 
trobaven Jordi Plana, gerent de l’Àrea 
d’Educació de la Diputació de Barce-

lona, Martí Pujol, alcalde de Llinars i 
Joana Lorente, regidora d’educació de 
l’Ajuntament de Llinars, entre d’altres. 
Ernesto va guiar la visita i va explicar 
anècdotes i històries de moltes de les 
fotografies de la mostra.

Aquesta interessant exposició fotogrà-
fica ens mostra la realitat de diferents 
països. Es tracta d’una exposició pro-
ducte d’un treball realitzat pels cinc 
continents durant aquests darrers cinc 
anys, i que ve marcada per la deixa-
desa en què es troben la gran majoria 
de pobles del planeta que encara avui 
pateixen greus problemes d’analfabe-
tisme. Kim Manresa ens ho ensenya a 
través de la mirada dels nens i de les 
nenes d’arreu del món que, en paraules 
de Carlos Ernesto García: “des dels seus 

malmesos pupitres i aules desproveïdes 
del material més bàsic per a l’ensenya-
ment o des d’espais naturals convertits 
en improvisades escoles, aboquen llum i 
esperança en mig de tot el desordre po-
lític, econòmic i social que els ha estat 
imposat”. A aquesta proposta s’han su-
mat texts d’intel·lectuals de gran presti-
gi mundial, que han volgut acompanyar 
a Kim Manresa reflexionant i realitzant 
un manuscrit al peu de cada fotografia 
que componen l’exposició.

L’exposició, que va estar oberta al públic 
fins al dia 28 de maig, va ser visitada, 
entre d’altres, per l’alumnat dels centres 
educatius del municipi. Tots els visitants 
que així ho van desitjar van poder es-
criure una reflexió sobre la mostra en 
“El racó dels pensaments”. 

130 joves músics d’entre 9 i 20 anys, 
en general, que estudien música a la 
Xarxa d’Escoles de Música del Con-
servatori del Liceu, en els municipis 
de Barcelona, L’Hospitalet, Mataró, 
Franqueses del Vallès, Sant Feliu de 
Llobregat, Manlleu, Calella, Cunit, 
Reus i Llinars, van participar el passat 
diumenge 18 d’abril en el Concert de 
Primavera que, organitzat per l’Ajun-
tament de Llinars del Vallès i el Con-
servatori del Liceu, va emplenar de 
gom a gom “La Sala”.

Una hora i mitja de música que s’inicià 
amb les interpretacions de Soler, Cer-

vantes, Brouwer i Kachaturian que va 
oferir la Jove Orquestra de Guitarres, 
dirigida per Sergi Vicente. Les més de 
40 guitarres van deixar pas a l’Orques-
tra Jove del Conservatori del Liceu, 
amb la que actuaven també alumnes 
de l’Escola de Música Tecla Sala de 
L’Hospitalet de Llobregat. Dues alum-
nes del Conservatori Professional van 
interpretar un doble concert per a vi-
olí de Vivaldi, i els professors Heriber-
to Fonseca i Pierefrancesco Fiordaliso 
van interpretar el doble concert de J.S. 
Bach, les dues obres sota la batuta de 
Ricard Oliver.
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Pel tancament d’aquest concert, més 
de 50 joves van cantar temes de gos-
pel africà dirigits des del teclat per Ra-
mon Escalé. Música amb coreografies a 
les que es van unir les 300 persones de 
públic que omplien “La Sala” cantant 
el mític “Freedom is coming”, cloenda 
apoteòsica del concert.

Per als alumnes de l’Escola Municipal de 
Música va ser una oportunitat extraor-
dinària poder participar en aquest con-
cert que per la seva qualitat artística 
i per l’emoció que transmetien tant el 
director, com els companys musicals i el 
repertori en sí mateix, serà sens dubte 
una experiència inoblidable per a ells.

El 21 d’abril els nens i joves de l’Escola 
Municipal de Música van fer el seu propi 
Concert de Primavera a l’Escola Salvador 
Sanromà, seu de l’Escola de Música.

El 8 de maig va tenir lloc al Palau de la 
Música Catalana un concert de Gospel 
Africà a càrrec de 19 escoles que formen 
part de la Xarxa d’Escoles de Música del 
Conservatori del Liceu, entre les quals 
es trobava el cor infantil de 
l’Escola Municipal de 
Música de Llinars.

700 alumnes dels 
Cors de la Xarxa 
d’escoles es van 
aplegar en un 
concert de gran 
èxit, sota les or-
dres del director Ra-
mon Escalé.

El 29 de maig els alumnes d’entre 6 i 
8 anys van participar a la Cantata “La 

Rebel·lió a la cuina” que es va celebrar al 
recentment inaugurat Auditori del Con-
servatori Superior del Liceu. 

Aquest segon curs de la jove Escola Mu-
nicipal de Música engrescada i engresca-
dora, que dirigeix Mercè Torrents i que té 
molts projectes motivadors per al futur 
ha culminat amb el concert de fi de curs 
celebrat el 16 de juny a Can Mas Bagà, 
dedicat a l’optimisme amb el títol “La 
música ens fa somriure, ens fa feliços! 
Fem música”. 

Va ser un concert molt dinàmic que es 
va iniciar amb l’actuació dels alumnes de 
sensibilització, els petits de P-3, P-4 i P-5 
i va finalitzar amb el combo de música 
moderna.

De cara al curs que ve l’escola vol poten-
ciar els grups de sensibilització, és a dir, els 
més menuts i menudes, oferint la possibi-
litat d’impartir aquestes classes a la franja 
del migdia tant a l’escola Salvador San-
romà com al Damià Mateu, així com po-
tenciar conjunts de corals i d’instruments. 
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EDUCACIO CAN MAS BAGA

Programa 
“Aprendre amb tu”

Projecte Comenius

Es tracta d’un programa de tallers i xerrades adreçat a les 
famílies d’alumnes de primària i secundària sobre temes que 
puguin interessar en aquestes edats.

Aquest programa està liderat per les àrees d’Educació i Serveis 
Socials de l’Ajuntament, implicant les AMPES perquè a la llarga 
siguin elles les que ho liderin.

L’11 de juny es va celebrar la primera xerrada, el tema de la 
qual va ser “L’adolescència: llibertat i límits”, a càrrec de Gemma 
Palou, especialista psicopedagoga. Va ser un xerrada dinàmica 
en què es van compartir inquietuds a partir d’una base tècnica.

Al desembre tindrà lloc la segona xerrada, aquesta vegada el 
tema serà “El dol”. 

Què és un projecte Comenius?

Els projectes Comenius estan dins d’uns programes de la CEE 
denominats Sòcrates, que donen una dimensió europea al cur-
rículum.

Un projecte Comenius és un projecte de treball amb escoles 
d’altres països d’Europa, té una durada de 3 anys. Per desenvo-
lupar aquest projecte estan previstes unes trobades de mestres 
representants de cada centre, per poder intercanviar i com-
partir diverses formes d’organització, de funcionament, etc.

A cada trobada de mestres, es fa una visita a les escoles del pro-
jecte, i una reunió on s’estableix el pla de treball. Es planifiquen 
activitats que impliquin l’alumnat de cada centre, s’intercanvi-
en els treballs previstos, es transmet la informació de l’experi-
ència dels mestres representants als companys i companyes de 
l’escola i a l’alumnat.

També es planifiquen activitats de difusió del projecte: publi-
cació a la pàgina web de l’escola, implicació de les famílies, 
mitjans de comunicació, etc.

El projecte Comenius a Llinars del Vallès

El dimecres dia 12 de maig va ser presentat a l’Institut Giola 
de Llinars del Vallès el final del projecte escolar europeu “Des-
cobreix el teu patrimoni cultural, fes teu el teu poble, la teva 
ciutat”, que s’ha desenvolupat durant el 2006-2009 dintre de 
la metodologia del projecte Comenius. 

Hi van ser presents autoritats locals i membres del teixit empre-
sarial de la comarca, professors i responsables del projecte, així 
com pares i mares i l’alumnat de Llinars, Cànoves, Vilalba Sas-
serra, Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor, els quals són prota-
gonistes de la realització i desenvolupament d’aquest projecte.

Durant la presentació del CD que recull aquest projecte es va 
analitzar el treball fet i es van mostrar les possibilitats de di-
fusió i coneixement del patrimoni cultural de cada vila així 
com de les viles europees amb les quals s’ha treballat: Ribera 
(Sicília), Drancy (França) i Hamburg (Alemanya).

La llengua vehicular del projecte ha estat el francès pel pro-
fessorat i l’anglès per l’alumnat. Els textos corresponents a 
cada element del patrimoni cultural propi o forani han estat 
redactats com a mínim en alemany, francès, català i italià. Al-
gunes seccions estan disponibles també en anglès, castellà i 
fins i tot llatí. 
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La Passió

El grup de teatre Till-Tall de Llinars 
del Vallès, ha tornat a posar en esce-
na “Veniu a mi. La Passió de Llinars”. 
Veniu a mi ja es va representar entre els 
anys 2000 i 2006. Després d’una atura-
da de dos anys, va tornar amb el desig 
de consolidar-se.

La Passió de Llinars és un espectacle te-
atral escrit i dirigit per Reyes Barragán. 
Aquesta, però, no és una passió que es 
pugui comparar amb cap de les que es 
representen al llarg de la nostra geogra-

fia. Ens trobem davant d’una represen-
tació que busca, gràcies a un llenguatge 
fresc i actual, un apropament entre el 
públic i els actors. Té, doncs, un aire de 
primer anunci cristià que li proporciona 
novetat i actualitat de manera que el 
públic se sent implicat en l’obra des de 
les primeres escenes i fan que la història 
de Jesús sigui a l‘abast de tothom, cre-
ients i no creients.

La història es presenta des d’un punt 
de vista, sobretot, femení. Les dones, 

especialment Maria i Maria Magdalena, 
prenen un major protagonisme, la qual 
cosa fa descobrir en aquest drama, tan-
tes vegades representat, noves dimensi-
ons de tendresa i humanitat.

David Barragán i Àlex Romero són els 
dos actors que representen a Jesús a 
“Veniu a mi. La Passió de Llinars”. Hem 
parlat amb ells i ambdós destaquen la 
visió femenina de l’obra. 

David Barragán comença a fer teatre des dels 8 anys en els 
grups amateurs de la localitat i actualment el teatre és la 
seva professió, ja que fa de monologuista arreu de l’Estat 
Espanyol des de l’any 2004. 

Amb el grup de teatre Till-Tall, del qual és membre gaire-
bé des de la seva formació l’any 1987, destaquen les seves 
participacions en els muntatges “Molt soroll per a res” de 
William Shakespeare o “Don Juan Tenorio” de José Zorrilla, 
però el seu paper més destacat ha estat el de Jesús a “Veniu 
a mi, La Passió de Llinars” des de l’any 2000 fins al 2006. 

En televisió ha fet de col·laborador habitual en el programa 
“Toro” de Televisión Condal (2006-2007) i l’any 2007 va dur 
a terme diverses actuacions a Teletaxi Tv. També ha estat 
el responsable de la direcció artística de diferents sales de 
festes i restaurants. 

David Barragán crea els seus espectacles i és el guionista dels 
seus propis monòlegs, que destaquen pel seu humor universal 
i la seva agudesa. Cal destacar “La magnitud del absurdo” 
amb més 500 actuacions en sales, locals i teatres de tot l’Estat 
des de 2004, “+ Noches de monólogos” al Teatreneu de Bar-
celona la temporada 2007-2008; “Desconcierto de monólo-
gos”, també al Teatreneu durant la temporada 2008-2009. 
Actualment, també és al Teatreneu compartint escenari amb 
altres monologuistes tots el divendres al vespre.

La seva activitat professional també inclou la docència, ja 
que durant el 2008 va fer de professor d’un curs de monò-
legs d’humor per a actors professionals i va fer classes d’en-
trenament, correcció i interpretació de comèdia a l’escola 
“Séptimo Arte” de Barcelona i Madrid l’any 2008.

També ha estat el guanyador de diversos concursos de mo-
nòlegs, entre els qual destaquen el “Ciutat de Granollers 
2005” i el certamen de monòlegs de Badalona “Premi Bar-
narock 2007“.

Enguany, fidel al seus orígens amateurs, participa de nou 
a “Veniu a mi. La Passió de Llinars” compartint el paper de 
Jesús amb l’Àlex Romero.

Què et representa interpretar el personatge de Jesús a “Veniu a mi. 
La Passió de Llinars”?
Vaig començar amb 26 anys a interpretar el paper de Jesús. Aquest 
any he tornat a reprendre el personatge i sempre és un repte inter-
pretar-lo. A més intento afegir més detalls, aportar noves coses. És 
un personatge que tinc molt interioritzat i intento perfeccionar-lo 
cada vegada, per mi mateix i per fer-ho diferent cada any. Sempre 
m’ha agradat. 

Quina particularitat té aquest Jesús envers a altres?
Està vist des d’un punt de vista femení, els personatges femenins 
en aquesta obra són fonamentals. La visió que té la meva germana, 
com a directora de l’obra, i crec que és la correcta, no és la d’un 
Jesús deïficat i per sobre de tot, sinó d’un Jesús molt proper, caris-
màtic, mundà, que va ser capaç en el seu temps de fer una revolució 
pacífica. Molta gent que va a veure l’obra no és creient i la imatge 
que tenen del Jesús que veuen és aquesta precisament. 

Quina ha estat la teva font d’inspiració? Alguna pel·lícula en con-
cret? La interpretació d’algun autor?
Ho vaig veure tot, i vaig llegir-ho tot sobre Jesús. Tot el que anava a 
parar a les meves mans ho llegia i/o ho mirava. Era molt important 
per a mi aquest paper, em feia molta il·lusió i tota la documentació 
a nivell de pel·lícules i llibres m’interessava.

Què destaques de “Veniu a mi. La Passió de Llinars”?
Sobretot el seu punt de vista femení i humà, també el tracte del 
personatge de Judes, no tan dolent com sempre s’ha volgut veure. 
La meva germana deia que costava molt de creure que una persona 

Entrevista a David Barragán
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com Judes, que havia estat sempre al costat de Jesús i havia viscut  
tantes coses amb ell, de sobte es tornés dolent. Darrera de tot això 
va haver un engany per part del fariseus, un parany a la seva perso-
na, i així es tracta en aquesta Passió. 

Quins són els teus referents en el món de la interpretació?
Jo sóc còmic, m’he decantat pel món de l’humor, i els meus referents 
en aquest món són molts, però et destacaria els grans: Faemino y 
Cansado, Gila, Rubianes, els grans de sempre! I gent menys televisi-
va però molt coneguda en aquest món, sobretot dintre del cercle de 
monologuistes, que són realment bons i també són referents meus.

Com vas descobrir la teva vocació per la interpretació?
De manera força natural ja que a casa meva sempre s’ha fet teatre, 
la meva germana ja en feia. Jo vaig començar amb “Els Pastorets”, 
després vaig passar al grup de teatre dels nens, més endavant al 
d’adolescents, després al Till-Tall, vaig fer cursos d’interpretació, etc. 
Però em vaig decantar pel món dels monòlegs quan es van iniciar a 
la televisió, amb “El Club de la Comedia”, i vaig descobrir que aquest 
format m’interessava moltíssim. Sempre m’ha agradat escriure i en 
aquest món conflueixen dues històries bàsiques, la d’escriure i la 
d’interpretar, ja que el monologuista és el que prepara els seus pro-
pis textos i la posada en escena. 

Quins projectes teatrals o artístics tens en ment en aquests moments?
A part de l’espectacle nou que vaig estrenar al gener al Teatreneu, 
hi ha un projecte nou amb Coca-Cola a partir del mes vinent fins 
octubre. I pel setembre també tinc preparat un altre espectacle a 
Barcelona.

De tots els papers que has interpretat fins al moment, quin és el que 
t’ha donat més satisfacció? I quin menys?
El que més satisfacció m’ha donat ha estat el de Jesús i també el 
de Don Juan Tenorio però aquest darrer el vaig interpretar molt poc, 
van ser únicament dues funcions, i em vaig quedar amb les ganes 
de molt més. Per això et diria que és el que menys satisfacció m’ha 
donat perquè després d’estudiar tant em vaig quedar amb la sensa-
ció d’haver-lo interpretat molt poc.

El teu paper ideal és còmic, tràgic, dramàtic, tragicòmic...?
La comèdia sens dubte.

T’agradaria treballar a la gran pantalla?
No em tanco portes però no a qualsevol preu, si hi ha quelcom que 
no m’agrada, ja sigui a nivell televisiu, publicitat, etc, m’estimo més 
renunciar. Referent al cinema els càstings que es fan són realment 
molt tancats, però si sortís l’oportunitat, doncs endavant.

I sotes les ordres de quin director?
Clint Eastwood sens dubte, és genial, un home que s’ha reinventat 
a si mateix. És increïble! Ha passat de ser un actor de pel·lícules de 
l’oest amb una imatge de tipus dur a dirigir pel·lícules espectacu-
lars, d’una qualitat impressionant. “Sin Perdón” per exemple, em va 
semblar genial. 

Podries dir-me quina és la teva pel·lícula preferida?
“León, el profesional”, una pel·lícula francesa de l’any 1994, del di-
rector Luc Besson. 

I un llibre que t’hagi impressionat?
“El Gran libro de los hombres lobo”. De fet l’home llop sempre ha es-
tat un mite que m’ha fet molta por, i tot el que cau a les meves mans 
sobre l’home llop m’ho llegeixo. A part, aquest llibre està basat en 
fets reals, no és del tot una novel·la i impressiona realment.

Quines són les teves metes professionals? És a dir, com t’agradaria 
veure’t d’aquí a cinc anys per exemple?
Fent el mateix però sent més reconegut i respectat a nivell teatral. 
Això dels còmics monologuistes aquí és relativament nou, va co-
mençar fa deu anys, però als Estats Units ja hi ha una llarga tradició 
perquè es tracta d’un format que porta funcionant des de fa més 
de 60 anys.

Algun lloc o racó per desconnectar?
Aquest seria el poble dels meus pares a Extremadura, Valencia del 
Ventoso. És el lloc ideal per desconnectar, per la seva tranquil·litat.

L’Àlex Romero des de ben petit se sent atret pel món del teatre 
i tot el que l’envolta i col·labora amb diversos grups. En aquests 
moments es troba vinculat al grup Till-Tall i és soci fundador de 
Catarsi Teatre, companyia amb la qual ha representat obres com 
“La importància de ser Frank”, d’Oscar Wilde; “Els 10 negrets”, 
d’Agatha Cristie i “Les amistats perilloses”, de Choderlos de La-
clos, peça per a la qual a més va dur a terme la direcció artística.

També ha format part de l’equip de diversos curtmetratges: 
“Mitting at six”, “Vuit raons i 1/2”, “Blau turquesa”... on ha par-
ticipat com a actor, assistent de direcció, dibuixant de l’storybo-
ard, maquillador i encarregat de vestuari.

Entra a formar part de “Veniu a mi. La Passió de Llinars” des 
dels seus inicis, fent petits papers, fins que el 2004 supera amb 
èxit el repte de fer el paper de Joan, el deixeble jove. La seva 
qualitat interpretativa i el seu entusiasme creatiu han propiciat 
que la directora, Reyes Barragán, li confiés el paper de Jesús, 
la reestructuració, el disseny del vestuari i el maquillatge de 
les representacions de La Passió 2009. Enguany ha repetit en 
aquestes tasques i reprenent el paper de Jesús, amb més expe-
riència i seguretat.

Què representa per a tu interpretar el personatge de Jesús a “Veniu 
a mi. La Passió de Llinars”? 
Sempre fa molta il·lusió interpretar el personatge central d’una obra 
i més tractant-se de “Veniu a mi. La Passió de Llinars” que a nivell 
teatral per implicació i per pressupost podríem parlar d’una súper 
producció. Fa moltíssima il·lusió però també representa molta impli-
cació i molta responsabilitat perquè són gairebé tres hores d’actu-
ació en les quals el 99,9% estàs en escena deixant anant text i és 

Entrevista a Àlex Romero



15

molta la implicació que requereix. Jo vaig créixer amb el David com 
a Jesús, de fet jo vaig començar a La Passió quan tenia 12 anys, fent 
de guàrdia i després de Joan Evangelista. A continuació va haver 
una aturada de dos anys, i en reprendre-la al 2009, la Reyes Barra-
gán, directora de l’obra, em va proposar el paper de Jesús. Encara 
que el personatge sigui el mateix i el text exactament igual, cada 
actor interpreta d’una manera diferent el seu personatge. Jo inter-
preto un Jesús diferent a la interpretació del David, perquè de fet el 
David i jo no tenim res a veure; la manera d’actuar, el to de veu, etc, 
són diferents. 

Quina particularitat té aquest Jesús envers a altres? 
A l’hora de construir el personatge, la Reyes em va donar molt de 
marge i vaig poder crear un personatge no tan diví com al que estem 
acostumats a veure sinó molt humà, proper, com un personatge que 
va transcendir per la seva manera d’apropar-se a la gent, pel seu 
missatge, pel seu comportament, més que no pas perquè tornés la 
vida als morts. No un semidéu sinó algú com un Ghandy, un Che 
Guevara, totalment proper a la gent.

Quina ha estat la teva font d’inspiració? Alguna pel·lícula en con-
cret? La interpretació d’algun autor?
Jo el que tenia molt clar era què no volia interpretar. I el Jesucrist 
que més em va impactar va ser l’interpretat per James Caviezel a “La 
Pasión de Cristo” de Mel Gibson, ja que malgrat la violència de les 
imatges de la pel·lícula, em vaig fixar molt en les escenes no violen-
tes en què el personatge de Jesús és molt senzill, molt natural i molt 
proper a la gent, gens retòric, ni poètic, gens pujat, que s’apropa a 
la gent amb un missatge senzill, d’amor.

Què destaques de “Veniu a mi. La Passió de Llinars”
La meva implicació a la Passió està basada en diferents sectors, com 
a Jesucrist, com a assistent de direcció i com a director artístic, pel 
que fa a disseny de vestuari, maquillatge, caracterització... Alesho-
res et remarcaria la visió femenina d’aquesta Passió, els personatges 
femenins com Maria i Maria Magdalena, entre d’altres, i la relació 
que tenen amb Jesús. Això en una societat tan jerarquitzada cos-
tava molt de pair. Malgrat això he de dir que ens calen personatges 
masculins a la Passió, des d’aquí faig una crida a tots aquells homes 
que estiguin interessats en participar a la Passió. 

Per altra banda hem volgut destacar el realisme a nivell de vestuari, 
amb robes desgastades i esgarriades, amb tints marrons i bruts, 
textures abruptes, típiques de la gent de l’època, que vivien en cases 
excavades a les roques, i no pas les robes de seda i de colors pastels 
que apareixen a altres interpretacions. I per suposat el personatge 
de Jesús vestit igual que els altres, sense destacar cromàticament, 
sent en tot moment un més. A part la caracterització física, és a dir, 
intentant semblar el màxim possible a un jueu de l’època i la zona.

Quins són els teus referents en el món de la interpretació?
L’actor Gary Oldman, sobretot en la seva interpretació del “Dracula” 
de Bram Stocker que el director Francis Ford Coppola va portar al 
cinema. És un actor totalment camaleònic, que pot interpretar des 
d’un personatge totalment cruel a un personatge tendre i paternal. 

Com vas descobrir la teva vocació per la interpretació?
Ho he sabut des de sempre. Des de petit ja m’agradava interpretar, 
disfressar-me, convertir-me en personatges diferents. El meu pare 
és un amant de la literatura i la història, és una persona molt culta 
i m’ho ha inculcat bastant, i la meva mare va fer teatre de jove a 
nivell d’amateur. Ella em va introduir en aquest món, i la meva pri-
mera interpretació va ser als 8 anys a “L’Estel de Nazaret” del doctor 
Morlans, fent de Fúria. 

Quins projectes teatrals o artístics tens en ment en aquests 
moments?
Participo al “Vilamagore” de Sant Pere de Vilamajor, en un especta-
cle. Estic realitzant cursos de cinema teatral, i amb la Cia Catarsi 

Teatre estem duent a terme una producció que s’estrenarà per Festa 
Major, “Romeu i Julieta” de William Shakespeare. Encara seguim fent 
bolos amb la companyia de “Les amistats perilloses”. I poc a poc 
aniran sortint més projectes. 

De tots els papers que has interpretat fins al moment, quin és el 
que t’ha donat més satisfacció? I quin menys?
El que més m’ha agradat ha estat el vescompte de Valmont a “Les 
amistats perilloses”. En primer lloc perquè el barroc i el rococó són 
èpoques que m’agraden molt, per tota la seva pedanteria i forma de 
viure, és molt divertit! A part, fer de dolent sempre és molt més di-
vertit que fer de bo, almenys per a mi; i una persona sense escrúpols 
com el vescompte de Valmont em va agradar moltíssim interpretar-lo. 

I el que menys, tot i que reconec que tots els personatges t’aporten 
riquesa, va ser al curtmetratge “Todos somos Larry”, en el qual vaig 
haver d’interpretar un transvestit andalús. Em provocava una mica 
de pudor i la seva interpretació em va costar més.

T’agradaria treballar a la gran pantalla?
M’agrada molt més el teatre, és més directe i més proper a la gent. 
El ritme que porta una pel·lícula és més lent, més avorrit, tot i que el 
cinema t’aporta fama i diners. 

Tot i així, sota les ordres de quin director?
Et diria dels grans: Francis Ford Coppola per les seves pel·lícules com 
“Dracula” o “El Padrino”, i Spielberg perquè fa grans produccions 
que generen un gran nombre de públic. Una pel·lícula amb Tarantino 
també seria molt divertit d’interpretar, mot psicodèlic.

Quina és la teva pel·lícula preferida?
Tot i que et diria moltíssimes destaco “Dracula” de Francis Ford Cop-
pola sens dubte.

I un llibre que t’hagi impressionat?
“L’ombra del vent” i “El Joc de l’Àngel” de Carles Ruiz Zafón, i un con-
te preciós de mitologia grega titulat “Tint de llum de lluna” d’Antoni 
Garcia Llorca. 

Quines són les teves metes professionals? és a dir, com t’agradaria 
veure’t d’aquí a cinc anys per exemple?
Sobretot feliç!!! Amb els estudis acabats i dintre del món artístic, 
fent teatre, espectacles d’animacions, televisió, cinema, etc., sense 
tancar-me portes.

Algun lloc per desconnectar?
Egipte! em va semblar un país meravellós, com d’altre món. Però 
si t’he de dir un lloc molt més proper, aquest és sens dubte Collsa-
badell, és un lloc que m’inspira tranquil·litat i calma, per descon-
nectar de tot. 
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Diada de Sant Jordi

Diada 
d’Entitats 2010

La diada de Sant Jordi, patró de Catalunya, és una de les més 
estimades pels catalans i catalanes, i de bon matí les places 
dels pobles s’omplen de parades de llibres i roses. 

Llinars va participar activament de la Diada amb una sèrie d’ac-
tes que s’esdevingueren al llarg de tota la jornada. Durant tot el 
dia la gent podia adquirir roses i llibres a les parades ubicades a 
l’Àrea Central. Els llibreters i llibreteres feien suggeriments de les 
darreres novetats literàries i dels llibres més interessants. Per altra 
banda, a les parades de roses, tot i que actualment les podem 
trobar de tots els colors, hi predominava la rosa vermella. 

Al llarg del matí l’alumnat de l’escola Damià Mateu així com els 
menuts i menudes de les escoles bressol van gaudir d’un “Conta 
Contes” ubicat a la mateixa Àrea Central i que va amenitzar amb 
les seves històries el públic infantil.

A les cinc de la tarda es va celebrar una Ballada de sardanes amb 
la Cobla els Lluïsos de Taradell, i també va tenir lloc una ludoteca 
gegant a càrrec de la “Xarranca”.

A la Biblioteca es van lliurar els premis del concurs de punts de 
llibre de Sant Jordi que cada any té més participants. A continu-
ació la Companyia TrentaTres va sorprendre al públic adult amb 
“Contes mal comptats”.

La jornada va finalitzar amb el Concert tradicional de Sant Jordi 
a càrrec de la Coral Turó del Vent que va tenir lloc a l’Església de 
Santa Maria del Prat.

La II edició de la diada d’Entitats de 
Llinars del Vallès va tenir lloc el pas-
sat diumenge 6 de juny. Va ser una 
jornada molt dinàmica i variada pel que 
fa a les diverses activitats que van pre-
sentar les entitats del municipi. La cele-
bració d’aquesta diada, però, es va fer 
dintre de la pista annexa donada la pluja 
que va estar present a intervals durant 
tota la jornada. 

Com l’any passat es van complir el dos objec-
tius principals, que hi hagués una interrelació 
entre les diferents entitats del municipi, i que 
les entitats es donessin a conèixer a tot el poble. 

Finalment, i perquè així ho va perme-
tre el temps, es van poder dur a terme 
fora de la pista tres activitats: L’exhi-
bició de gossos de rescat, la ballada 
de sardanes i una ballada de l’Esbart 
Dansaire. Les altres activitats van te-
nir lloc a l’interior de la pista annexa, 
com el taller de capoeira i samba de 
la mà de Capoeira sense fronteres, el 
concert Ibrahima Diakité i Adios Di-
atta organitzat per Casadimansa, el 
concert de grups locals i jam session 
i l’arrossada organitzada per Mans 
Unides.

A més a més durant tot el dia la gent va 
poder gaudir de diverses activitats com 
el rocòdrom, el tennis taula, atrevir-se a 
fer un càsting amb el Till-Tall, pintar-se 
la cara amb Catarsi Teatre, pintar una 
gorra per Haití, etc.
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20è Aniversari de la Trobada de Ballades de Gitanes

25è aniversari de la Coral Turó del Vent

Diumenge 9 de maig es va celebrar el 20è 
Aniversari de la Trobada de Ballades de 
Gitanes al Pavelló de Bàsquet de Llinars. 

L’acte, que va ser organitzat per l’Esbart 
Dansaire de Llinars, va comptar amb 
l’assistència d’altres colles convidades: 
Polinyà, Lliçà d’Amunt, Mollet, Sta. Eulà-
lia de Ronçana, Canovelles i antics dan-
saires de l’Esbart.

L’Agenda de Serveis ha parlat amb el seu 
director, Pere Puig.

Com va sorgir l’Esbart Dansaire?
Va sorgir fa 23 anys a través de tot un grup 
de persones apassionades de les danses re-
gionals.

Quant temps fa que vostè està al
capdavant?
Fa 14 anys que ho porto i és una cosa que 
m’entusiasma molt. Vaig començar a ballar 
als 4 anys en un dels esbarts més grans de 
Barcelona, el de Sant Martí, que té més de 
cent anys d’antiguitat. Quan l’Esbart de Lli-
nars es va posar en contacte amb l’Agrupa-

ció d’Esbarts de Catalunya perquè en aquells 
moments necessitaven una persona que ho 
portés, van pensar en mi i això va ser una 
gran satisfacció.

Quantes balladores i balladors hi ha a l’Es-
bart actualment?
Uns 25 aproximadament.

Quina és la vostra filosofia? 
Sobretot la de mantenir l’originalitat dels 
balls en tots els àmbits, pel que fa a la posada 
en escena, el vestuari, la música, etc.

Quines són les vostres activitats principals?
A part de ballar a les festes populars de Lli-
nars, sobretot a la Festa Major, l’Esbart de 
Llinars està dintre de l’Agrupació de colles de 
balls de gitanes del Vallès. Cada any es fan 
quatre o cinc ballades a diferents pobles on 
s’interpreten diferents balls, però mai poden 
faltar les quatre danses típiques: la jota, la 
contradansa, el xotis i la catxutxa.

També es fa una sortida a l’estranger cada 
any, l’any passat vam anar a Praga i l’expe-
riència va ser molt positiva.

I el 17 de juliol participarem a la Trobada 
internacional de grups de dansa que tindrà 
lloc a Cerdanyola, on també participaran pa-
ïsos com Brasil, Panamà i Hondures.

Quins són els vostres projectes de futur?
Continuar amb les activitats que ja estem 
fent, fer més sortides fora de Catalunya i 
cooperar amb l’Esbart Sant Marçal de Cer-
danyola amb els que tenim varis projectes 
en comú.

Em podries valorar què han estat per a vo-
saltres tots aquests anys?
Malgrat alguns alts i baixos, la valoració que 
té l’Esbart és molt positiva, podem dir que 
hem aconseguit un prestigi que no teníem.

La Coral Turó del Vent enguany celebra el 
seu 25è aniversari, i el seu president, en 
Francesc Pérez, ens ha explicat com han es-
tat aquests 25 anys de trajectòria. 

Com va sorgir la vostra entitat? 
Al Nadal de 1984 un grup de persones de 
Llinars aficionades a la música coral vam in-
terpretar un concert a l’Església amb la col-
laboració de la coral del poble del mossèn 
d’aquells moments, Jaume Abril. Això va sor-
gir després de comprovar que els pobles del 
voltant celebraven any rere any un concert 
de Nadal, i en canvi Llinars no tenia aques-
ta tradició. El mossèn es va posar en con-
tacte amb la coral i es va poder celebrar un 
concert. Donat l’èxit del mateix, vam decidir 
crear nosaltres una coral sota les ordres del 
director August Planella. El primer concert 
que vam oferir al poble va ser el 1985 per 
Sant Jordi, moment en què es pot dir que es 
va iniciar la Coral Turó del Vent. 

Quan temps fa que presideix la Coral?
Fa dos anys que la presideixo però el primer 
president que vam tenir va ser el Jordi Cor-
menzana, després va ser la Maria Rosa San 
José, i el tercer ha estat el Josep Maspoch.

Què ha representat per a vosaltres aquests 
25 anys?
De cara a les relacions humanes, de veïnatge 
i companyerisme ha significat molt.

Hem tingut moments d’alegria i moments 
de crisi, normal en tants anys. Hem cele-
brat grans concerts, hem col·laborat amb 
corals d’altres pobles de Catalunya, també 

hem fet viatges fora del país i pensem que 
ha estat una bona aportació com a mostra 
cultural del poble. 

Gràcies als directors que hem tingut, l’Au-
gust Planella, el Joan Rovira i actualment el 
Lluís Yeras, i a les professores de cant co-
ral, la Núria Corderas, la Mariona Castelar, 
la Susanna Crespo i la Dèlia Agúndez, hem 
pogut créixer artísticament parlant, amb 
els seus aprenentatges i les seves tècniques 
de cant.

Però també han hagut moments tristos ja 
que moltes persones ens han deixat al llarg 
d’aquests 25 anys i en aquest aniversari 
també és moment de recordar-los.

Com celebrareu el vostre 25è aniversari?
Seguint el procés habitual de cada any, en 
primer lloc vam oferir el concert de Nadal, 
per Sant Jordi vam oferir el concert tradi-
cional a l’Església de Santa Maria del Prat, 
25 anys després del primer concert. I pel que 
fa al concert de fi de curs, aquest any hem 
volgut interpretar un concert de gran quali-
tat artística, el “Rèquiem de Fauré” acompa-
nyats per l’orquestra EuroCambra Barcelona, 
que donada la bona acollida que va tenir, 
potser el tornarem a interpretar durant la 
Festa Major. Aquest concert serà enregistrat 
en un DVD i també en motiu del 25è aniver-
sari editarem un llibre de la nostra trajec-
tòria amb la col·laboració de l’Ajuntament.

I fora de Llinars, quines han estat les actu-
acions que heu fet enguany?
Hem actuat a Perpinyà convidats per una 

Coral de la zona, i a Girona durant la cele-
bració de “Girona, Temps de flors”. Cada any 
col·laborem amb altres corals, és molt ha-
bitual que les corals es convidin entre elles. 

L’any passat vam rebre la visita de la coral 
“Izwi Lethemba” de la Parròquia de Sant 
Daniel Comboni de Mahude Valley a Pretò-
ria (Sud-àfrica), que vam conèixer gràcies 
al missioner llinassenc Jaume Calvera. Com 
va sorgir la idea de cantar plegats? 
La coral “Izwi Lethemba” tenia programat 
un seguit de concerts per tot el Vallès per 
recaptar fons a través de les seves actuaci-
ons i poder-los destinar a la realització de 
projectes socials.

Vam parlar amb el Josep Calvera, germà del 
missioner Jaume Calvera, per proposar-li 
fer una actuació plegats i ell va pensar que 
podia ser una molt bona idea. Per tant, en 
l’actuació que la coral “Izwi Lethemba” va 
oferir al poble vam cantar plegats “El noi de 
la mare” i va ser un moment molt entranya-
ble. Ens va cridar l’atenció la seva rapidesa 
per aprendre la cançó.

Quins projectes de futur teniu?
Sempre créixer, ser una coral amb més quali-
tat artística. Ens agradaria poder interpretar 
cada any un concert del nivell del “Rèquiem 
de Fauré” acompanyats d’una orquestra. I 
mirar d’ampliar la coral, sobretot amb gent 
jove que pugui donar-li un aire fresc.



18 ESTIU 2010 LLINARS DEL VALLES

PROMOCIO ECONOMICA i serveis socials CAN MAS BAGA

Iloquid Ĺ AVAN

Iloquid és un projecte promogut per la Dipu-
tació de Barcelona i el Fons Social Europeu, 
orientat a la dinamització del sector de serveis 
d’atenció a les persones amb especials necessi-
tats, amb la certesa que es tracta d’un dels àm-
bits que generarà ocupació en els propers anys. 

Per tal d’assolir aquest objectiu, la capacitació 
de les persones i l’impuls a la creació d’empre-
ses esdevenen elements clau del projecte. A més, 
aquest integra iniciatives per millorar la qualitat 
dels serveis que es presten als ciutadans.

Llinars del Vallès és un dels municipis que parti-
ciparà en aquest projecte. Durant el 2010 s’ini-
ciarà un procés d’orientació i formació amb les 
persones interessades en formar-se i treballar 
en aquest sector. El projecte inclourà un Curs de 
Treballador/a familiar.

Les persones beneficiàries d’aquesta iniciativa han 
de ser majors de 18 anys, en situació d’atur i ins-
crites com a demandants d’ocupació a les oficines 
del SOC, amb disponibilitat i interès en treballar 
en el sector dels serveis a les persones. D’aquestes 
es prioritza els següents grups:

•	 Dones, de 35 a 50 anys, procedents d’altres 
ocupacions o sectors de producció.

•	 Homes procedents de sectors en crisi.

•	 Emprenedores o emprenedors, amb iniciati-
ves relacionades amb el sector d’atenció a les 
persones amb especials necessitats.

•	 Majoritàriament dones immigrants, interes-
sades en les ocupacions d’atenció a la gent 
gran i que estiguin motivades per professio-
nalitzar-se en aquest sector.

   Les persones interessades 
s’hauran d’adreçar a l’àrea de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
de Llinars del Vallès (Can Mas Bagà) 
Telèfon 93 841 38 42

QUÈ ÉS L’AVAN

L’AVAN (Associació Vallès Amics de la Neu-
rologia) és una entitat sense ànim de lucre 
que dedica tots els seus esforços a la difusió 
i a la divulgació de la neurologia, així com a 
la millora de la qualitat de vida dels afectats 
per les diferents malalties relacionades amb 
aquest camp. 

Aquesta entitat té una visió integral de suport 
i d’acompanyament al llarg de tot els procés de 
la malaltia.

Amb aquest objectiu , l’AVAN ofereix informa-
ció, formació, suport psicològic, serveis de re-
habilitació i aspectes d’integració i participació 
entre d’altres. 

El món de la família, el treball, l’esport adaptat 
i tots els àmbits de la cultura són eixos molt 
importants en el desenvolupament de l’entitat. 
En aquest sentit cal dir que l’AVAN té un equip 
de competició de natació adaptada, un grup 
de teatre i projectes tan interessants com els 
CUIDEM (vacances terapèutiques per malalts 
neurològics i familiars) i els ANEM (sortides lú-
diques adaptades per a joves amb alguna ma-
laltia neurològica).

L’AVAN A Llinars del Vallès

La seu de l’AVAN es troba Can Mas Bagà 
(Av. Mas Bagà, 24). L’horari d’atenció al 
públic és els dilluns de 8:30 a 13:30 h i 
hores convingudes. 
El telèfon d’informació és 93 841 38 42 
o bé el 685 81 41 66 

Divideixen les activitats de l’entitat en associa-
tives i terapèutiques o assistencials: 

Les activitats associatives estan dirigides pels 
propis socis i consten d’activitats de socialit-
zació, lúdiques i de divulgació. Hi ha una part 
dirigida per professionals on s’inclouen acti-
vitats de difusió i informació sobre malalties 
neurològiques.

Les activitats terapèutiques o assistencials són 
programes conduïts per professionals amb una 
finalitat de tractament pluridisciplinar de la 
malaltia, bé de forma individual o en grups te-
rapèutics.

A la seu de l’AVAN Llinars es desenvolupen ta-
llers de millora de la memòria adreçats a majors 
de 50 anys sense deteriorament cognitiu pato-
lògic però amb queixes subjectives de memòria. 
També es fa rehabilitació cognitiva individual o 
grupal així com Grups d’Ajuda Mútua i suport 
psicològic individual.

   Per concertar entrevistes o per a més 
informació, podeu contactar amb el 
Departament de Comunicació de l´AVAN:

Carol Mendoza. 
Tel. 93 788 20 80  
comunicacio@amicsdelaneurologia.org
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EDUCACIO CAN MAS BAGA
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el país del milió d’elefants

Amagat per les jungles espesses, les aigües del riu 
Mekong i a l’ombra de Vietnam, Cambodja i Tailàndia, 
emergeix el petit Laos. Sense tenir grans monuments, ni 
grans ciutats, ni muntanyes per escalar, té molt a en-
senyar. Harmoniós i tranquil ha estat aïllat de les grans 
forces comercials. És dels pocs llocs on encara es pot 
descobrir l’estil de vida tradicional del sud-est asiàtic. 
Abans que res és un viatge al costumisme de la Indoxina.

Laos és un estat del sud-est de l’Àsia, envoltat per 
Tailàndia, Birmània, Xina, Vietnam i Cambodja. 

La seva capital és Vientiane. A aquesta ciutat, com a 
la resta de ciutats del país, es respira una atmosfe-
ra de tranquil·litat molt agradable, diferent a altres 
ciutats caòtiques del sud-est asiàtic. Només el 20% 
de la població viu a les ciutats, que són com pobles 
grans sense problemes de tràfic ni massificacions. 

Laos és un país poc poblat, tot i així existeix una 
gran varietat ètnica, que es distribueix en quatre 
categories principals: els Thai, els Kha, els tibetans-
birmans i les minories estrangeres urbanes. Els seus 
habitants tenen molta afinitat ètnica, lingüística i 
cultural amb els habitants de l’Isaan, zona veïna al 
nord-est de Tailàndia, a l’altra banda del riu Mekong.

La festa més important a Laos és el Pimay, any nou, 
on es celebra el cap d’any budista. 

L’Helena Cortina va estar viatjant pel sud-est asiàtic 
l’any passat i ens ha explicat quina va ser la seva 
experiència a un dels països que més li va cridar 
l’atenció: 

Per què vas decidir viatjar al sud-est asiàtic?
Tenia moltes ganes de conèixer aquella zona. Venia 
d’Amèrica del Sud que em va semblar preciós i amb 
un altre amic vam decidir fer una ruta pels països del 
sud-est asiàtic per veure el contrast.

Quina ruta vau fer?
Els països que vam visitar van ser Tailàndia, Malàisia, 
Indonèsia, Vietnam, Laos, Índia, Nepal i de nou Tailàn-
dia. No obstant, el que més em va cridar l’atenció va 
ser Laos, per la seva tranquil·litat. És un país que a di-
ferència dels que té al costat no està contaminat pel 
turisme, la gent és molt més tranquil·la, és diferent. 

Què vau visitar de Laos?
Vam recórrer tot el país, començant pel sud a Si Pan 
Don (4.000 illes), i acabant al nord, frontera amb Tai-
làndia, que és la zona on hi ha les tribus les quals 
no estan acostumades a veure turistes. Laos és un 
país que no té mar, potser per aquest motiu no hi ha 
tan turisme, però està tot rodejat pel riu Mekong, que 
neix a la Xina i desemboca a Vietnam. Laos és un país 
per relaxar-se a la vora del riu Mekong, i a part, els 
seus allotjaments són molt econòmics. 

Com són els seus habitants?  
La gent et mira molt perquè no està acostumada 
als turistes però són realment amables, agradables i 
tranquils, i et transmeten la seva pau interior. El pro-
blema és que parlen molt poc anglès.

De què viuen a Laos? Quina és la principal font d’in-
gressos dels seus habitants?
De l’agricultura, bàsicament del conreu de l’arròs. I 
de mica en mica es van obrint al turisme. No hi ha 
indústria, ni a la capital: Vientiane, que és com un po-
ble gran, no té aspecte de gran ciutat, contràriament 
a altres capitals i ciutats d’aquesta zona d’Àsia on el 
tràfic és caòtic i existeix molta pol·lució. 

També ens va cridar l’atenció Luang Prabang, la se-
gona ciutat més important del país que va ser antiga 
seu reial. Les cases en aquesta ciutat són d’estil co-
lonial, record de quan Laos va ser colònia francesa.

Quina religió tenen?
Són budistes, un religió la filosofia de la qual, plena 
de valors humanistes, inspira molta pau i tranquil-
litat. Tot el país està ple de temples budistes, precio-
sos, molt impactants.

Què és el que més et va cridar l’atenció?
Que tractant-se d’un país veí de dos gegants turístics 
com són Vietnam i Tailàndia, fos tan tranquil, poc co-
negut i gairebé sense explotació turística. Per exem-
ple a Vietnam de seguida t’ofereixen llogar un tuc-tuc 
(cotxe típic), o anar a un restaurant, o vendre’t quel-
com; en canvi a Laos no et molesten, t’has de buscar 
la vida. A part m’ha cridat molt l’atenció la seva gent, 
els seus paisatges, els seus temples...

Tenies alguna idea preconcebuda del que podies 
trobar allà? 
No, encara que la gent ja m’havia dit que era un país 
molt còmode, per relaxar-se.

Vau estar molts dies a Laos?
Tres setmanes aproximadament.

Vas tenir alguna sensació de perill en algun 
moment?
En tot el sud-est asiàtic no vaig sentir perill en cap 
moment.

Vols afegir alguna cosa?
Que hi tornaria!!!

(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

“Els cambodjans planten l’arròs, 
els vietnamites el cultiven, 
els laosians... simplement l’escolten créixer.”
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•	Consensuar	plegats	accions	concretes,	sobretot	les	responsa-
bilitats, les obligacions i els drets de cadascú dins la família.

•	Educar	amb	l’exemple	en	les	actituds	que	els	permetran	ser	
més fortes o forts davant els riscos del consum: confiança 
en si mateixes/os –tant per defensar el propi criteri com 
per acceptar equivocacions- i confiança en si mateixes/os 
per fer valdre els seus drets i les seves necessitats en qual-
sevol moment i context.

•	Abandonar	qualsevol	intent	d’inculcar	o	convèncer	de	les	
nostres idees. 

•	Mostrar-nos	oberts	i	interessats	en	les	seves	amistats,	però	
també crítics: cal dir quan una cosa ens sembla bé o ma-
lament...tant a elles o ells com a les mateixes amistats si hi 
tenim contacte.

•	No	amagar	el	consum	per	por	a	prejudicis	socials!...	Pot	ser	
molt positiu comentar-ho amb les amistats que tinguin fi-
lles o fills de la mateixa edat que els nostres per veure com 
entenen i atenen ells aquestes situacions i així ampliar el 
ventall d’opcions per escollir, reforçar o contrastar el nostre 
punt de vista...

•	 En	cas	de	consum	abusiu,	actitud	de	tancament	a	l’hora	de	
parlar o sensació de distanciament permanent, pot ser el mo-
ment de demanar orientació als professionals corresponents.

Finalment només afegir que davant d’un consum abusiu 
el primer pas cap al camí del canvi és que el consumidor 
reconegui la seva dependència i que sol·liciti el tracta-
ment de forma voluntària. Deixar l’hàbit requereix un 
gran esforç tant per part del consumidor com de la famí-
lia, l’ajuda dels amics i possiblement la d’un terapeuta.

Es tracta d’ajudar, no d’obligar.

...I QUÈ NO HAIG DE FER?

Si hi ha situacions que evidencien el consum davant d’ella o 
d’ell mateix, no hauríem d’ignorar el fet, ja que aleshores esta-
ríem dient implícitament que no ens importa.

Tampoc recomanem la imposició de mesures rígides o seve-
res, que probablement fomentaran el distanciament personal 
i ideològic. 

També cal evitar un clima de persecució i vigilància, i en canvi, 
preservar la intimitat de les filles o fills (no registrar la roba, ni 
l’habitació, no llegir el diari personal...).

A l’hora de discutir o parlar del consum cal evitar: 

•	 Judicis	absoluts:	“és que no es pot parlar mai amb tu”, “tu 
només saps respondre malament”, “és que no tens solució”...

•	 Advertències	:	“no sé si ho tens prou clar o no però si no 
acabes no sortiràs amb els teus amics...”

•	 Culpabilitzacions:	“si les coses no funcionen a casa ja saps a qui 
es deu. Si creguessis més tot aniria millor...”

•	 Amenaces:	 “està bé, si tu no reculls les teves coses no 
tindràs la paga, i després no vinguis plorant...”

COM ACTUAR AMB UNA FILLA O FILL 
QUE CONSUMEIX ALGUN TIPUS 
DE DROGA
Darrera d’una decisió de consum sempre hi ha un conjunt de 
causes de diferents tipus (psicològiques, familiars, escolars, 
socials)... i per tant no té sentit buscar culpabilitats, expli-
cacions massa simples, ni judicis prematurs, que ens poden 
ajudar a canalitzar la nostra decepció, tristesa, indignació, 
ràbia o inclús el propi sentiment de culpa, però no ajudarà 
gens a la comprensió real del que està passant, ni a que la 
persona consumidora senti que ens estem interessant per 
ella de debò. És molt més útil explicar directament tot això que 
sentim i que en el moment donat ens envaeix i ho eclipsa tot. 
Cal que ho puguem transmetre també sense por, com un fet 
legítim i indiscutible, donar-hi la importància que es mereix, 
poder-ho entendre també una mica, i així separar-ho del fet 
que ens ho ha fet sortir, veure que es tracta de dues coses dife-
rents en realitat: el que estem sentint –que té més a veure amb 
nosaltres- i el que sigui que hagi fet la nostra filla o fill –que té 
més a veure amb ell-. Poder diferenciar aquestes dues realitats 
ens permetrà donar-los a cadascuna l’atenció que es mereix. 
Com ja s’ha dit en anteriors fitxes, és bàsic que sigui quina 
sigui la situació que s’hagi “destapat”, se’n pugui parlar sense 
acusacions ni tabús, tranquil·lament, mantenint el respecte, 
l’escolta, l’interès i la calma, però això només serà possible co-
mençant per parlar del que ens fa sentir aquesta nova situació.

Davant de la sospita fonamentada que el vostre fill/a abusa 
d’alguna droga –en consumeix més enllà dels moments d’oci, 
encara que no estigui amb les seves amistats, de forma que 
sembla no poder prescindir del consum regular- us recoma-
nem cercar orientació en personal especialitzat.

...ALESHORES, QUÈ FAIG DAVANT EL CONSUM 
DE LA MEVA FILLA o FILL?

Conèixer les circumstàncies del consum:

•	Què	consumeix	i	què	en	sap	dels	seus	efectes.

•	Quina	 és	 l’explicació	 que	 dóna	 al	 consum	 de	 drogues:	
consumeix de forma experimental, per divertir-se, perquè 
el seu grup ho fa, només el mou la curiositat... Creu que 
hi té a veure alguna cosa la necessitat de comunicació, 
d’identitat o de relació amb qualsevol àmbit del seu entorn 
(família, companys, amics...).

•	Quins	creu	que	són	els	riscos	del	consum.

Actuar:

•	Afrontar	el	problema	de	manera	serena,	valenta	 i	oberta,	
sense demanar canvis sobtats, implicant-la a ella o ell.

•	 Dir	amb	sinceritat	i	respecte	el	que	sentim,	opinem	de	la	situa-
ció, i allò que simplement volem per ella o ell.

•	 Confiar	en	nosaltres	(que	sabrem	adoptar	l’actitud	i	l’actuació	
que necessitin ella o ell), i confiar també en ells (en el que 
ens expliquin quan en parlem, en que saben i sabran decidir 
correctament, en que sabran aprendre dels seus errors...) 
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A continuació teniu la 7a i la 8a entrega dels 8 documents adreçats a 
famílies amb fills i filles adolescents i a la comunitat en general, que 
s’han editat al llarg de quatre publicacions d’aquesta revista. Aquesta ja 
és l’última entrega de 8 fitxes en total, que també es poden consultar a 
la pàgina web de l’Ajuntament www.llinarsdelvalles.cat

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 refe-
rència sobre els vostres fills i alhora serviu de models de conducta (imitació).

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. 
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•	 Ofenses	i	menyspreus:	“si no fossis tan maldestre no se’t tren-
carien les coses...”, “si no fossis tan gandul treuries més bones 
notes...”, ”ja saps què en penso d’aquesta gent que tens per 
amics...”

•	 Veure	“el	futur”:	“si no estudies no tindràs futur...”

•	 Victimitzacions:	“jo estic aquí 365 dies l’any atenent-te, preocu-
pant-me per tu, i tu només saps posar pegues. Ets un desagraït...”

•	 Sermons:	 “no m’agrada que surtis amb aquesta gent. És molt 
important que triïs bé els teus amics, però tingues en compte 
que els amics sempre et poden fallar. Els pares, en canvi, esta-
rem incondicionalment amb tu. No ho oblidis mai...”

•	 Ordres:	 “deixa el mòbil d’una santa vegada i posa’t a fer els 
deures...”

•	 Comparacions:	“a veure si et fixes en la teva germana i n’aprens 
una mica....”

•	 Sarcasmes	i	ironies:	“ui quina gran amistat!! Què sabràs tu del 
que és una amistat intensa. Vinga va, deixa’t de tonteries...”

•	 Xantatges	emocionals:	“si ens estimessis no ho faries” 

Tampoc recomanem discutir del tema quan ella o ell estigui sota els 
efectes de la droga que hagi consumit.

Cal no caure en donar-li més diners per por que pugui robar per 
comprar droga.

ON ADREÇAR-SE?

  Àrea bàsica de salut del vostre municipi 
(metge de capçalera/pediatre)

  Especialistes de la nostra comarca:

•	 El	Tritó	del	Baix	Montseny,	pla	integral	del	consum	pro-
blemàtic de drogues i altres comportaments de risc. Servei 
supramunicipal gratuït. Tel. 93 864 12 23

•	 Centre	d’atenció	i	seguiment	(CAS)	especialitzat	en	el	trac-
tament de les drogodependències. Servei de la xarxa de salut 
pública de la Generalitat. Tel. 93 860 14 15

LA SIDA
Què és la SIDA?

La SIDA o síndrome d’immunodeficiència adquirida és una malal-
tia infecciosa produïda per un virus anomenat virus de la immu-
nodeficiència humana (VIH), que afecta el sistema de defensa de 
l’organisme.

Quan el virus de la SIDA penetra dins l’organisme es produeix una 
reacció que dóna lloc a l’aparició d’anticossos a la sang. Es diu que 
la persona està infectada o que és seropositiva. A partir d’aquí es 
poden donar dues situacions:

Ser només portador/a:

Es tracta d’una persona infectada que no té cap símptoma de ma-
laltia. El virus es troba en estat latent en el seu organisme. Alguns 
portadors patiran la malaltia al cap de mesos o anys; d’altres no la 
patiran mai. En qualsevol cas, els portadors poden encomanar el 
virus a altres persones.

Desenvolupar la malaltia:

Es tracta d’una persona infectada que presenta símptomes de ma-
laltia: trastorns lleus de l’estat de salut fins a infeccions greus pro-
duïdes per gèrmens que normalment no ens afectarien.

Les persones malaltes també poden encomanar el virus a altres per-
sones.

MECANISMES DE TRANSMISSIÓ

Com es transmet?

El virus de la SIDA es troba principalment a la sang, el semen, les 
secrecions vaginals i la llet materna de les persones afectades.

Les vies de transmissió es redueixen a:

•	 Relacions sexuals sense protecció amb persones afectades
•	 Intercanvi de xeringues i d’agulles amb persones afectades.
•	 Durant l’embaràs, el part i l’alletament de dones afectades.

Com no es transmet?

•	 Compartint el lloc de treball, l’escola, el cinema...
•	 Utilitzant wàters públics, centres esportius...
•	 Utilitzant la mateixa roba
•	 Abraçant-se o fent-se petons

Com es pot prevenir?

Fomentant i educant per un sexe segur (amb mesures de protecció 
quan no es té certesa de la salut de l’altra persona).

Evitant les conductes de risc més en general (accions que poden 
donar lloc a contagi o que n’augmenten el risc, per exemple: el 
tatuatge, el piercing o l’acupuntura amb agulles no esterilitzades, 
compartir xeringues, el sexe no segur, o inclús l’abús de l’alcohol, 
que també es pot considerar conducta de risc ja que minva la capa-
citat crítica i l’autocontrol.

Cal tenir molt present que no hi ha persones de risc, sinó conductes 
de risc.

Dades de contacte:

Anna Urrutia 
El Tritó del Baix Montseny 
Tel. 93 864 12 23 o 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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Concretament en el nostre àmbit té la finalitat d’augmentar la capacitat de decidir, 
aclarir valors, facilitar la posada en pràctica d’habilitats socials i personals, desenvolu-
par 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 reaccionar, 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 vostres 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. 
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Campionat europeu de billar de la modalitat banda

II duatló de Llinars del Vallès - Ginebró

El diumenge 25 d’abril va finalitzar el campionat europeu 
de billar de la modalitat banda, que s’ha celebrat al Club 
Billar Llinars durant la setmana del 19 al 25 d’abril, que-
dant en el primer lloc l’alemany Wolfgang Zenkner, en se-
gon lloc el suís Xavier Gretillat i en tercer lloc els francesos 
Alain Remond i Bernard Villiers.

Amb aquest campionat s’ha tancat la temporada 2009-2010 
que ha constat de tres campionats europeus: en primer lloc el 
campionat de billar al quadre 71/2 celebrat a Herten (Alema-
nya) el mes de setembre i en el qual el jugador català Esteve 
Mata va ser medalla d’or; el campionat al quadre 47/2 celebrat 
a Ronchin (França) el passat mes de març, en el qual el valen-
cià Raúl Cuenca va obtenir la medalla de bronze, sent medalla 
d’or el francès Brahim Djoubri; i finalment el campionat de la 
modalitat banda que s’ha celebrat a Llinars. 

Aquests tres campionats, que conformen el “Classic master 
Trophy”, premia els tres millors jugadors de totes aquestes 
categories. En aquest cas el pòdium va estar format pel 
francès Xavier Gretillat, amb la medalla d’or, el català Esteve 
Mata amb la medalla de plata i el txec Marek Faus, amb la 
de bronze.

A la cerimònia de lliurament de premis hi van assistir el Sr. Jo-
sep Ramon Molina, director esportiu d’aquest campionat, el 
Sr. Fernando Requena, president de la Real Federación Es-
pañola de Billar que va lliurar una placa d’agraïment al club, 
el Sr. Carles Borrell, delegat de la Confederació europea de 
Billar, el Sr. Miquel Llompart, president de la Federació Cata-
lana de Billar, el Sr. Martí Pujol, alcalde de Llinars, la Sra. Joa-
na Lorente, regidora d’Esports de l’Ajuntament de Llinars, i el 
Sr. Jaume Vila, president del Club Billar Llinars.  

Aquest campionat europeu ha estat un gran fita pel club bi-
llar de Llinars que ha estat treballant durant molts anys per 
aconseguir la infraestructura adient que els hi permetés poder 
organitzar i participar dels grans campionats tant a nivell es-
tatal com continental. 

Jaume Vila, president del Club, ens ha explicat com van ser els 
inicis del Club Billar Llinars:

“Vam començar jugant al bar “Taulats” l’any 1993. Érem un grup 
de jugadors que simplement ens reuníem per jugar però vam veure 
que si formàvem un club la cosa podia tenir futur. 

Posteriorment aquests aficionats ens vam traslladar a jugar al res-
taurant “El Jabalí” de Can Boatell, perquè disposava d’una taula de 
½ matx, i allà es van organitzar campionats individuals.

L’any 1994 el propietari del local Pedro Perez va adquirir 2 billars 
de gran matx per competir en la Federació Catalana de Billar, i així 
es va constituir el Club Billar Llinars, intervenint en competicions 
oficials aquell mateix any. 

A l’estiu de l’any 1995 vam passar a jugar al “Bar 33” i passat un 
any l’alcalde d’aleshores, Joan Masuet, ens va oferir un espai a 
Can Mas Bagà. Però va ser l’alcalde actual, Martí Pujol, el que ens 
va oferir traslladar-nos a les dependències de l’antic restaurant de 
les Piscines Pere Planas l’any 2005. Al principi vam pensar que era 
massa lluny però després vam veure que era un espai ideal per al 
billar. Des de fa dos anys disposem d’una 4a taula i això ens per-
met fer competicions a nivell estatal i continental.

Fins ara hem celebrat molts campionats de Catalunya, set d’Espa-
nya, i aquest darrer europeu. Avui en dia, Llinars és un referent del 
Billar de carambola en l’àmbit tant de Catalunya, Espanya i Europa.

El nostre projecte de futur és portar aquest esport a les escoles 
sabent el benefici que comporta un esport amb característiques 
d’autocontrol, autodisciplina, tant a nivell físic com psicològic.”

Van ser 60 els corredors i corre-
dores de la II Duatló de Llinars del 
Vallès-Ginebró, que es va celebrar 
el passat diumenge 9 de maig. 

Aquest corredors tenien per davant 5 Km 
a peu, 14, 5 Km en BTT i 4 Km més a peu.

Els tres primers homes classificats van 
ser Tomàs Misser (1h 16’ 20’’), Albert 
Camps (1h 16’ 54’’) i Andrés Barbero 
(1h 21’ 49’’). La primera dona classi-
ficada va ser Rosa Parera (2h 17’ 30’’).

Aquest any com a novetat hi ha hagut 

també la mini-duatló popular per a 
nens i nenes, constava de 800 m a peu 
i 5 km en BTT.  Tot i les prediccions me-
teorològiques que indicaven pluges, el 
temps els va acompanyar, la qual cosa 
va ajudar al gran èxit organitzatiu de 
la prova. 

Entrevista a Jaume Vila
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Escola de gimnàstica rítmica
de Llinars del Vallès

L’Escola de Gimnàstica Rítmica de Llinars va néixer fa uns 
4 anys aproximadament i està dirigida per dues gimnastes 
de competició, la Júlia Garcia i la Marina Blancher. 

Aquestes gimnastes han sabut dirigir un grup de nenes que 
cada dia es senten més motivades i entusiasmades amb la fei-
na que fan i sobretot amb els resultats que estan obtenint. 

La Júlia Garcia ens explicava que “al principi només fèiem 
festivals però donada la voluntat de les nenes per continuar 
endavant vam decidir presentar-nos a les competicions, així 
també és una manera de crear-los un al·licient, una motiva-
ció. Abans, amb un únic festival a l’any, moltes d’elles deci-
dien no continuar”.

La Júlia Garcia i la Marina 
Blancher han sabut dirigir 
un grup de nenes que cada 
dia es senten més motivades 
i entusiasmades amb la feina 
que fan i sobretot amb els 
resultats que estan obtenint

Són 12 nenes les que fan competicions. Hi ha dos conjunts: el 
grup de prebenjamines, de nenes de 6 a 8 anys, és a dir, de 1r i 2n 
de primària: Mariona Balboa, Clàudia Díaz, Núria Macías, Alba 
Marco i Laura Valencia. 

I el de benjamines de 8 a 10 anys, nenes de 3r i 4t de primària: 
Aida Álvarez, Cristina Aunión, Violeta Palacios, Ariadna Rodrí-
guez, Miriam Serrajordi i Anna Verdaguer.

També hi ha dos individuals, la Núria Macías, prebenjamina, i la 
Laia Díaz, benjamina. 

En el campionat comarcal celebrat a Montmeló el passat 11 
d’abril les nostres gimnastes van obtenir grans resultats. En la 
categoria de conjunt, les nenes de l’escola de gimnàstica de Lli-
nars del grup de prebenjamines van quedar les primeres, i les del 
grup de benjamines, segones.

Pel que fa a les individuals, el primer lloc va ser per la Laia Díaz 
i el segon per la Núria Macías, ambdues de l’escola de Llinars.

El trofeu BCN-Comarques que es va celebrar el dia 12 de juny 
va ser el darrer campionat d’enguany en el qual les gimnastes 
de Llinars hi van participar.
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EDUCACIO CAN MAS BAGA

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

Taxis - servei 24 h
Mov. 661 80 27 99
Tel. 93 116 77 76

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

Pista annexa
Tel. 93 841 35 05

l’Esportiu
93 841 15 90

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 24 90

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.


