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La implicació de les entitats que han 
organitzat els actes ha esdevingut una 
festa que ha gaudit d’un èxit total.

La Festa Major 2014 també serà 
recordada com la festa en la que la 
colla gegantera La Patufa va fer la 
presentació dels nous gegants de 
Llinars, en Rimbau i la Sibil·la, durant 
una trobada gegantera en la qual també 
hi van participar les colles de Centelles, 
Sant Antoni de Vilamajor, Sant Pere 
de Vilamajor, Sant Andreu de la Barca, 
Sant Vicenç dels Horts, L’Hospitalet de 
Llobregat, Gavà, Martorelles, Dosrius, 
Cànoves i els gegants de l’Agrupació 
de Colles de Geganters de Catalunya. 
Els nous gegants han estat dissenyats 
per l’escultor Ramon Aumedes al taller 
Sarandaca de Granollers.  

Durant l’acte també es va celebrar el 40 
aniversari dels fins aleshores els únics 
gegants de Llinars, en Miquel i la Pepeta. 

La colla gegantera la formen integrants 
molt joves que deuen el seu nom a 
La Patufa, un drac que tira aigua de 8 
metres de longitud, 2 d’alçada i gairebé 
2 d’amplada, que va ser restaurat el 
2010. Aquesta colla vol continuar amb 
la tradició gegantera en el municipi de 
Llinars i així contribuir a incentivar la 
cultura popular i tradicional catalana a 
través de trobades relacionades amb el 
món geganter. 

Aquest any els guanyadors del concurs 
instagram de Festa Major han estat:

1r premi: Agustí Ors; 2n premi: Elisabet 
Hausmann; 3r premi: Anna Ramoneda

La Festa Major d’enguany 
ha estat una festa 
emocionant i participativa 
caracteritzada per un 
programa d’actes ampli i 
variat, com sempre pensat 
per a tots els públics

Presentació 
dels nous gegants 
de Llinars

CULTURA

Festa Major 2014

1r premi

2n premi

3r premi
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El dissabte 30 es va celebrar la tercera edició de la Fira del Tast, ocasió perfecta per 
degustar productes de la nostra terra. I el diumenge 31 d’agost, va tenir lloc la 9a Mostra 
Gastronòmica que portava per títol “La cuina del segle XVIII”. Com cada any la Mostra 
coincideix el mateix dia amb les Botigues al carrer, acte que organitza la UBIC de Llinars 
sota la mateixa temàtica que la Mostra, enguany el seu lema ha estat “Viatge al 1714”.

Un dels actes més entranyables del diumenge, 31 d’agost, va ser el IV Homenatge a 
la Vida, organitzat per l’Associació Gent Gran i Pensionista de Llinars. Aquest acte va 
néixer fa quatre anys amb la intenció d’homenatjar a la persona més gran del poble en 
aquells moments, i a la persona més jove. Aquest any aquestes persones han estat el 
Doctor Marià Morlans de 95 anys, que va dedicar el seu homenatge a totes aquelles 
persones que com ell també compliran en breu els 95 anys, i Cesc Avalos, un nadó de 
només 26 dies d’edat.

Desfilada de vestits de paper 
 
A continuació va tenir lloc la coneguda desfilada de vestits de paper, presentada per la 
Teresa Ponseti, en la que van desfilar un grup nombrós de dones de Llinars, així com el 
casal de Gent Gran de Les Franqueses del Vallès, de Montcada i Reixach i de l’Hospitalet 
de Llobregat.   

Des de fa molts anys un grup de dones de l’Associació Gent Gran i Pensionista 
de Llinars es dedica a dissenyar i elaborar vestits de paper arribant a un grau de 
perfeccionament que els seus dissenys són coneguts en altres poblacions. És el cas del 
municipi de Güelles (Bilbao) on es celebra un concurs molt famós de vestits de paper en 
el que va participar una dona del grup de Llinars, la Montserrat Sanchís.

Per altra banda, el 25 de setembre tot el grup va desfilar a Can Barça i el 5 d’octubre a 
les Franqueses del Vallès.

El cap de setmana anterior a la Festa Major, 30 i 31 d’agost, van tenir 
lloc els actes previs de Festa Major 

Actes previs de Festa Major 



4 ESTIU 2014 LLINARS DEL VALLÈS

La fira estava ubicada a la carpa del 
carrer Fredric Marès (àrea central) 
i en ella es podien adquirir  còmics, 
novel·la gràfica i articles de marxandatge 
relacionats amb el món del còmic, del 
cinema i de les sèries de TV de més 
d’una quarantena d’editorials.

Pel que fa a la part dedicada al disc i els 
seus col·leccionistes, la fira comptava 
amb un assortiment de LPs, singles, 
maxis de vinil, CDs, cassets, DVDs i altres 
materials d’un ampli ventall d’estils i 
gèneres musicals.

Per dinamitzar l’ambient es van oferir 
actes i activitats per a tota la família com 
ara tallers adreçats als més menuts, 
debats i taules rodones per als visitants 
més atrevits, actuacions i concerts.

I Fira del Disc i del Còmic de Llinars del Vallès

2a edició de la fira del llibre independent

Cançons i vinyetes 

Lletraferits

Sota el títol “Cançons i Vinyetes” l’editorial Quarentena edicions celebrava a Llinars 
la I Fira del Disc i del Còmic, que va tenir lloc el cap de setmana del 12 i 13 de juliol

I novament de la mà de l’editorial Quarentena edicions, durant el cap de setmana del 30 
i 31 d’agost, coincidint amb els actes previs de Festa Major, es va celebrar a la carpa de 
l’Àrea Central la segona edició de Lletraferits, la fira del llibre independent.

Després de la bona acollida tant per part dels assistents com per part de les 
editorials participants en la primera edició, prop d’una quarantena de petites editorials 
independents es van reunir novament per presentar, exposar i vendre les seves edicions.

El desenvolupament de la fira es va complementar amb un seguit d’activitats que 
van amenitzar el cap de setmana i van ampliar la franja de públic a tota la família: 
presentacions de llibres, taules rodones amb els autors, recitals de poesia, cinefòrum, 
tuppersex literari, sorteigs de packs de llibres, etc.

L’objectiu d’aquesta segona edició es basava en consolidar una fira anual que apropi els 
llibres i els autors amb menys visibilitat mediàtica (els de les petites i mitjanes editorials 
allunyades dels grans grups mediàtics) al lector, així com posar en contacte a aquestes 
petites i mitjanes editorials del nostre territori per tal que la cooperació en aquest àmbit 
del sector reforci la seva presència en el complex panorama editorial actual.

CULTURA
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Un dels espais de Llinars que se’ns dubte celebra més activitats al llarg de l’any és la 
Biblioteca. Presentacions de llibres, xerrades, exposicions, tallers de cuina, tallers de 
manualitats, l’Hora del Conte, activitats infantils, clubs de lectura, etc., són activitats que 
periòdicament es donen lloc a la Biblioteca gaudint totes elles de molt bona resposta per 
part del públic assistent.  

Una activitat innovadora que està portant a terme actualment la biblioteca és “Reserv@ 
una bibliotecàri@” cada dimecres durant sessions de mitja hora i pensat per a 
un públic adult, gent gran i jubilats. En aquestes sessions cada persona disposa de 
formació personalitzada per resoldre dubtes concrets d’ofimàtica i navegació per 
Internet, de nivell bàsic. Aquesta activitat s’engloba dins del marc de la Maleta de 
recursos, activitats innovadores desenvolupades amb pocs recursos, amb bons 
resultats i fàcils de reproduir.

Per altra banda, recentment s’ha estrenat l’espai “Entrevistes virtuals” un espai 
de participació a la Biblioteca Virtual http://bibliotecavirtual.diba.cat/entrevistes-
virtuals, on els lectors poden adreçar-se als seus autors preferits i fer-los preguntes 
sobre les seves obres. Autors com Albert Sánchez-Piñol, Noah Gordon i Eduardo 
Mendoza participen en aquesta iniciativa que es duu a terme a totes les biblioteques.

Altres activitats destacades que han tingut lloc aquest any han estat “l’Hora dels 
nadons”, taller/espectacle pensat per treballar la promoció de la lectura i l’estimulació de 
l’aprenentatge adreçat a mares i pares amb nadons de 0 a 3 anys.

El concurs “Ho sap o no ho sap” el dia abans de la Diada de Sant Jordi, i la iniciativa 
solidària “Cap nen sense llibre” entre la Biblioteca de Llinars del Vallès, l’Associació 
Betesda de Llinars del Vallès i Càritas portada a terme durant el Sant Jordi 2014, per 
segon any consecutiu. 

La prova pilot de compra de llibres a les biblioteques, un conveni signat entre 
el Departament de Cultura i el Gremi de Llibreters de Catalunya mitjançant el qual 
impulsaran la venda de llibres a les llibreries des de les biblioteques. La Biblioteca de 
Llinars del Vallès i la llibreria Temps Llibre participen en la prova pilot del projecte de 
venda de llibres a través de biblioteques, entre octubre i desembre de 2014.

I el Club de Lectura, unes sessions on els participants es troben un cop a al mes 
per posar en comú la lectura d’una novel·la guiats per un professional que dinamitza 
i modera les sessions. El Club de lectura és conduït per l’escriptor, periodista i crític 
literari Jose Luis Ibáñez.

L’Èxit del Club de Lectura de la Biblioteca que compta amb 30 participants, ha portat a 
que s’hagi de dividir en dos grups.

Enguany, la Biblioteca de Llinars del Vallès, a través del seu club de lectura, va col·laborar 
amb el Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
i l’Ateneu Barcelonès en l’elecció del Premi Crexells que premia la millor novel·la catalana 
de l’any 2013, resultant guanyadora “Dos taüts negres i dos de blancs”, de Pep Coll.

Presentacions de llibres, xerrades, exposicions, tallers de cuina, 
tallers de manualitats, l’Hora del Conte, activitats infantils, clubs 
de lectura, etc., són activitats que periòdicament es donen lloc a 
la Biblioteca  

Activitats a la biblioteca

Autors com Albert 
Sánchez-Piñol, Noah 
Gordon i Eduardo Mendoza 
participen en l’espai 
“Entrevistes virtuals” que 
es duu a terme a totes les 
biblioteques



6 ESTIU 2014 LLINARS DEL VALLÈS

Aquest estiu van finalitzar les obres de remodelació i ampliació de l’escola Damià Mateu, 
unes reformes molt necessàries i sobretot adaptades a les necessitats funcionals del centre.

L’escola Damià Mateu va néixer en el moment en el qual Miguel Mateu Pla, fill de Damià 
Mateu, fa una donació a l’Ajuntament d’uns terrenys per construir-hi un grup escolar. Les 
obres s’inicien el 1955 de la mà de Jaime Argila Poblador. L’any 1956 es construeixen 
5 vivendes en planta baixa per als mestres. L’any 1968 s’aprova construir 4 vivendes 
més i una ampliació de l’escola: afegir un primer pis. Les obres comencen l’any 1970 i 
finalitzen el 1972. I l’any 1975 s’aprova construir la pista poliesportiva dins del pati. Al llarg 
de tots aquests anys la seva ha estat una història compromesa amb l’educació dels nens 
i les nenes de Llinars. Fa anys es van iniciar els tràmits per fer una ampliació de l’escola 
però abans s’havien de solventar una sèrie de tràmits administratius, com la reubicació 
d’equipaments municipals que estaven a les antigues cases dels mestres i el buidatge 
definitiu, que portaria a fer una ampliació de l’escola en aquesta zona. 

Tot i que el projecte de la Generalitat de Catalunya era de l’any 2008, les dificultats 
pressupostàries en aquests darrers anys han fet que el procés anés més lent.  
L’Ajuntament de Llinars del Vallès sempre ha col·laborat amb el Departament 
d’Urbanisme perquè això fos possible, sempre amb molt bona sintonia per a finalment 
arribar a tenir una escola nova amb tots els equipaments necessaris, que de moment 
continuarà sent d’una sola línia.

Un dels objectius prioritaris de l’Ajuntament és que l’educació sigui un dels pilars de 
l’acció de govern, i en aquest sentit sempre ha recolzat aquest projecte arquitectònic i 
ha col·laborat en la reforma de carrers i voreres que envolten l’escola per facilitar els 
accessos. El resultat ha estat una escola molt integrada al paisatge urbà que no ha 
perdut l’essència del que va ser l’escola antiga.

L’Agenda de serveis ha parlat amb la Begoña Hernández, directora del centre, que ens 
ha explicat que ha suposat per a l’escola aquestes obres:

“Han estat unes obres molt esperades per nosaltres donades les mancances que 
presentava el centre. Fa 12 anys que treballo a l’escola i ja aleshores es parlava de les 
reformes però al carrer del Doctor Fleming hi havia l’edifici de les antigues cases dels 
mestres i això dificultava que l’escola pogués créixer en aquesta zona. Recordo que en una 
de les cases dels mestres hi havia ubicada l’aula de P3, després van posar unes cargoleres 
al pati i P3, P4 i el menjador es van reubicar allà durant 7 cursos aproximadament.

Quan ja finalment es van buidar les cases dels mestres i el Departament d’Urbanisme 
de la Generalitat va acceptar definitivament les obres van col·locar una tanca metàl·lica  
per separar instal·lacions escolars de les cases dels mestres que s’havien d’enderrocar. 
Aquest enderroc es va fer abans del curs 2012-13 i allà es va construir l’edifici de 
primària, en el qual a més de les aules també es construeix un gimnàs i el menjador amb 

SERVEIS TERRITORIALS

Remodelació i ampliació 
de l’escola Damià Mateu

cuina pròpia. Quan finalitzen les obres 
en aquesta banda tota l’escola va cap 
allà, excepte P3 i P4 que continuen a les 
cargoleres i s’afegeix P5. 

El curs 2013-2014 es realitzen les obres 
de l’edifici principal on s’ubicaran les aules 
d’educació infantil, despatxos administratius 
i aules polivalents: idiomes, laboratori, 
educació especial, reforç, informàtica, 
música, tutories, magatzem, ascensor, etc. 
Ambdós edificis estan comunicats. 

La remodelació del principal finalitza a 
la primavera del curs 2013-14 i a l’estiu 
tornem a fer de nou el trasllat. Aquest 
nou curs 2014-15 podem dir doncs que 
ja està tot al seu lloc. Una de les meves 
obsessions durant les obres ha estat 
el tema de la seguretat i això ha estat 
prioritari durant tot el procés. En aquest 
sentit no hem tingut mai cap incidència.  

També m’agradaria afegir que durant tot el 
procés previ a les obres i durant el procés 
de les mateixes la relació que ha existit tant 
amb la Generalitat com amb l’Ajuntament 
ha esta molt fluïda i positiva. En aquest 
sentit agraeixo molt tot el que han fet.” 

Per altra banda, la Laura Garcia Esteban, 
alumna de 6è curs ens ha comentat que:

“El que més m’agrada de l’escola és que 
ara hi ha molt més espai. Valoro molt que 
hi hagi menjador amb cuina pròpia i els 
lavabos estan molt ben condicionats. I ara 
ja es pot fer educació física a l’escola i no 
al pavelló municipal.

Estic molt contenta perquè ara faig 6è i 
he vist tot el procés de les obres, tot i que 
pensava que no les veuria acabades”
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L’Arxiu Municipal de Llinars del Vallès participa a l’exposició virtual L’Obra de 
la Mancomunitat de Catalunya als municipis que està organitzada per l’Oficina 
de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. L’exposició mostra 107 
documents que provenen de 28 arxius municipals que formen part del Programa de 
Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals, dels quals 9 documents provenen del 
nostre fons municipal.

La mostra s’estructura amb una presentació de l’Oficina de Patrimoni Cultural i 
una contextualització històrica del tema per part de l’especialista Jordi Casassas 
Ymbert. També hi ha una galeria d’imatges dels documents identificats en quinze 
àmbits d’actuació i un mapa de localització. Els documents seleccionats fan 
referència a diversos àmbits d’actuació de la Mancomunitat que són: Agricultura, 
Aigua, Beneficència i Sanitat, Carreteres i Camins, Cultura, Enllumenat, 
Ensenyament, Ferrocarrils, Formació, Gas, Hisenda, Obres particulars, Política 
social, Presidència i Telèfons.

Amb una clara voluntat de divulgació, es pretén apropar el contingut del patrimoni 
documental local a la societat, en aquest cas concret amb documents provinents 
dels arxius municipals de poblacions menors de 10.000 habitants que són 
gestionats pels arxivers itinerants del Programa de Manteniment de la Xarxa 
d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

Podeu veure l’exposició a: 
http://www.diba.cat/web/exposicio-mancomunitat-als-municipis/tema

SERVEIS CENTRALS

L’arxiu municipal participa 
a l’exposició virtual de l’obra 
de la mancomunitat de Catalunya 
als municipis de la Diputació 
de Barcelona

Agents cívics a Llinars del Vallès

L’Ajuntament de Llinars compta des del dia 29 de juliol amb dos agents 
cívics encarregats d’informar a la població sobre les normes de tinença 
d’animals domèstics, sobretot en la via pública, i sobre l’ús dels diferents 
contenidors de residus.

Aquest contracte, efectuat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, s’ha 
pogut fer gràcies al finançament que dóna el Fons Social Europeu dins el 
programa “Treball i Formació” de la Generalitat de Catalunya, i que va adreçat 
a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció. 

En un principi, a l’Ajuntament de Llinars del Vallès només li pertocava un pla 
d’ocupació, però el fet que altres municipis de la comarca hagin rebutjat els 
seus ha possibilitat que se’n poguessin contractar dos.
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Aquest nou curs 2014-2015 la Masoveria ha tornat a posar 
en marxa una sèrie de tallers que ja es van posar en pràctica 
el curs passat a l’Institut Giola, gaudint de molt bona resposta 
entre l’alumnat i professorat del centre. 

Es tracta de 7 tallers per als alumnes i 1 per al professorat: 
el taller “parlo en públic” basat en treballar la confiança 
en un mateix per poder fer una exposició oral, el taller de 
“nutrició i prevenció dels trastorns alimentaris”, el taller 

“alehoop” de recerca d’informació per Internet, el taller 
d’“autoconeixement”, el taller de “defensa personal” que ha 
estat una iniciativa del Punt Dona, el curs de pre-monitors i el 
concurs “Tens talent?” de caire més artístic.

I pel que fa al professorat del centre s’impartirà el taller 
“Treballar els valors: convivència i autoconeixement”, basat 
en donar a conèixer als docents un seguit de dinàmiques per 
treballar els valors dins l’aula. 

Amb la finalitat d’identificar situacions de necessitat i poder 
informar sobre els recursos socials, des de la regidoria 
d’Acció Social s’ha treballat en un programa adreçat a les 
persones de 80 anys o més. Aquest ha estat un projecte dut 
a terme amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i 
l’empresa Fundació Desenvolupament Comunitari.

Els destinataris d’aquest programa eren persones de 80 anys 
o més que no han estat usuaris dels Serveis Socials. Van rebre 
una notificació a la seva llar on se’ls va informar de la finalitat 
d’aquest programa, per posteriorment rebre la trucada de 
l’empresa Fundació Desenvolupament Comunitari per tal de 

concretar el dia i l’hora en què un professional identificat de 
l’empresa es desplaça al domicili i efectua una entrevista. 

La finalitat de les entrevistes és detectar situacions de risc 
o vulnerabilitat, informar de l’oferta de prestacions, serveis i 
entitats socials de Llinars del Vallès, i afavorir la planificació 
de les noves polítiques socials, coneixent la realitat de les 
persones grans.

Des de Serveis Socials agraïm l’acollida i col·laboració que 
s’ha fet a aquests treballadors per part de totes les persones 
grans entrevistades i les seves famílies.

JOVENTUT

Projecte de col·laboració entre 
la Masoveria i l’Institut Giola

Serveis socials més a prop

Editorial

Us presentem una nova edició de l’Agenda de Serveis, una publicació amb notícies i temes d’interès sobre Llinars.

En aquesta edició farem una passejada per l’estiu llinassenc, tot recordant els esdeveniments que hi han tingut lloc, i també 
d’altres que es celebraran properament, sense deixar de banda altres notícies d’interès, entrevistes, reportatges, etc.

Gaudiu-la!

SERVEIS SOCIALS
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El Kilimanjaro amb els seus 5.895 metres d’alçada és el sostre d’Àfrica i el passat 
mes d’agost ens vam embarcar en l’aventura de pujar-lo.

Som quatre amics del Centre Excursionista de Llinars: Jordi Puchol, Natalia Bayés, 
Jordi Majoral i Toni Gil, que encara que habitualment fem muntanya, el Kilimanjaro 
representava un repte tant per la seva alçada com per la ruta triada. Les dues 
últimes etapes d’aproximació-aclimatació i el dia de pujada al cim van ser realment 
molt durs. 

Sortim de Barcelona, fem escala a Istanbul i arribem a l’aeroport Kilimanjaro de 
Tanzània. Després de fer nit en un hotel d’Arusha, ciutat als peus del Kilimanjaro, 
el guia de l’expedició ens ve a recollir per anar al Parc Nacional del Kilimanjaro i 
iniciar el trekking. A l’entrada del parc coneixem a la resta de l’expedició que ens 
acompanya, en total dos guies i nou portejadors que s’encarreguen de portar tendes 
de campanya, equipatge i estris varis d’etapa en etapa. 

La nostra ruta és la coneguda amb el nom de Machame o ruta de whisky i consta 
de sis etapes, les quatre primeres són de pujada, aproximació i aclimatació, la 
cinquena és la de pujada al cim i baixada a 3.000 metres, i finalment la sisena 
s’acaba la baixada i es torna a una altra entrada diferent del parc de la que vam 
iniciar el trekking.

La bellesa i varietat de paisatges ens sorprèn a cada pas. Entre els 1.500 i 3.000 
metres d’altitud es troba el bosc tropical que està permanentment embolicat en 
una boira ploranera, la temperatura és ideal sobre els 25 graus però la humitat del 
100%. Els arbres són immensament alts i coberts de molsa, les falgueres són altes 
amb troncs com arbres i fins i tot es poden veure alguns micos blaus saltant d’arbre 
en arbre. Continuem pujant i passem els 3.000 metres, el bosc comença a deixar 
pas a zones d’arbustos, plantes aromàtiques i flors, la boira queda a baix com un 
immens mar de núvols.

En arribar als 4.000 metres la vegetació és ja molt escassa i des d’aquest punt fins 
al cim només hi han pedres volcàniques i torres de lava refredades amb formes 
capritxoses ja que el Kilimanjaro és un volcà. Curiosament és en aquestes contrades 
que es troba el seneci gegant del Kilimanjaro, una planta única en aquesta muntanya 
que crec que ha d’estar a mig camí entre un cactus i una palmera. 

Les etapes de pujada que inicialment són fàcils es tornen més i més dures a mida 
que guanyem alçada, a la que no estem acostumats, i que ens afecta d’alguna 

	  

ESPORTS

Expedició al Kilimanjaro
Us oferim un magnífic relat escrit per en Toni Gil sobre l’expedició 
al Kilimanjaro que va realitzar aquest estiu amb tres amics més

El Kilimanjaro amb els seus 
5.895 metres d’alçada és el 
sostre d’Àfrica
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manera ja que el dormir no és tan profund i perdem una mica de gana, però tot 
queda compensat amb la bellesa que observem al nostre pas i l’excitació d’estar 
més a prop de cim.

El Kilimanjaro no és només una muntanya o volcà aïllat, sinó que són un grup 
de tres volcans. El principal que ens proposem pujar se’l coneix com el Kibo, el 
més recent des del punt de vista geològic. A banda i banda del Kibo es troben 
altres dos volcans més petits, el Shira, a l’oest, de 3.962 metres d’altitud, el 
Mawenzi a l’est, de 5.149 metres.

El cinquè dia ens disposem a pujar al cim i sortim des de l’últim campament a 
4.700 metres a mitjanit. No hi ha paraules per descriure el cel, milers d’estrelles 
que gairebé es tocaven unes amb altres i la via làctia com un cinturó immens 
que el creua. 

Amb el pole-pole que no paren de repetir els guies i que significa poc a poc en 
suahili (també anomenat swahili, suahelí o kiswahili, idioma oficial de Tanzània) 
anem ascendint. Ens alegrem de tota la roba tèrmica que portem, inclosos els dos 
parells de guants, perquè la temperatura és d’uns 20 graus sota zero i l’aigua de la 
cantimplora que estava en un sac tèrmic dins de la motxilla es congela.

Veiem l’impressionant sortida del sol quan pugem i finalment sobre les vuit del matí 
arribem al cim. El dia era magnífic, el sol brillava i no hi ha paraules per descriure 
un cràter immens envoltat de blancs glaceres perpètues que es veuen des del 
Uhuru, que és com es coneix el cim. Des d’aquest punt es poden veure els altres 
dos volcans, el Shira i Mawenzi, embolicats en un mar de núvols. 

L’emoció era incontenible, la gent s’abraça i saluda. La duresa de la pujada es veu 
compensada àmpliament per la bellesa des d’aquest punt, l’emoció de fer el cim i 
tenir tota Àfrica als nostres peus!

Toni Gil

ESPORTS

El Kilimanjaro no és només 
una muntanya o volcà 
aïllat, sinó que són un grup 
de tres volcans
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ESPORTS

Reconeixement al mèrit esportiu

L’alcalde, Martí Pujol, i la regidora 
d’esports, Joana Lorente, van ser els 
encarregats de lliurar els diplomes 
a tots els esportistes i equips que 
han destacat aquesta temporada, 
durant l’acte celebrat a Can Lletres.

Aquests esportistes i equips han estat:

Centre d’esports Llinars
Prebenjamí B – Campions al torneig 
Consell Comarcal.
Benjamí C – Campions lliga benjamins 
federació catalana de futbol.
Aleví A – Campions lliga alevins 
federació catalana de futbol.
Infantil A – Campions lliga infantils 
federació catalana de futbol.

Club bàsquet Llinars
Cadet femení – Campiones de lliga.
Junior femení – Campiones de lliga.
Junior masculí – Campions de lliga.

Patinatge artístic de Llinars
Alba Jurado Ciudad – 1a classificada 
modalitat figures obligatòries: 
Intercomarcal territorial Barcelona.
Mar Velez Pérez – 3a classificada 
modalitat lliure: Intercomarcal territorial 
Barcelona.

Rítmica club artístic
esportiu de Llinars
Núria Macías – 3a final comarcal Vallès 
Oriental; 7a trofeu Espiral de Colors; 7a 
trofeu BCN Comarques; i 10a XVI Torbada 
Primavera.
Berta Garcia – 1a final comarcal Vallès 
Oriental, 3a Trofeu BCN Comarques; i 7a 
XVI Trobada Primavera.

Centre excursionista
de Llinars
Natàlia Bayés, Jordi Puchol, Toni Gil i 
Jordi Majoral – Expedició al Kilimanjaro.
Francesc Caballero, Germán 
Rodríguez, Toni Gil i Jordi Majoral 
– Cursa Trailwalker d’Olot a Sant Feliu 
de Guíxols quedant 56 de 356 grups 
participants.

Club d’escacs Llinars
Finalista II Premis OLIMPIA de la 
Diputació de Barcelona a la Millor 
Escola Esportiva 2014.
Sergi Prats Safont, Marc Rosàs López, 
Àlex Maria Oproae – Campions de 
Catalunya Copa Promoció 2014.
Sergi Prats Safont – Subcampió de 
Catalunya Sub10 Benjamí  2014.
Laura Martín Pérez – 3a Classificada 
femení absolut de Catalunya 2014.
Gerard Ayats Llobera – Campió de 
Catalunya Actius Sub12; 6è en el 
Campionat d’Espanya sub-14 i 4t en el 
campionat de Catalunya sub14 2013.
Laura Martín Pérez – 3a classificada 
campionat d’Espanya.
Àlex Maria Oproae – Subcampió de 
Catalunya Actius Sub-10 2013.
Equip SUB10 Benjamí – Subcampions 
de Catalunya Sub10 Benjamí  i Campions 
de Catalunya Actius Sub10 Benjamí  2013.
Equip SUB12 Aleví – Campions de 
Catalunya Sub12 Aleví i Campions de 
Catalunya Actius sub12 Aleví 2013.
Equip SUB12 Promoció – 3r classificat 
Final a 8 de la Lliga Catalana categoria 
Sub12 Promoció 2014.

Associació balls
de saló de Llinars
Fèlix Patrón Rojo i Lali Rodríguez 
Arjona – Campions d’Europa de ball 
combinat, Val Vienès, Tango, Pasdoble, 
Cha cha cha, Salsa i Rock. Campions 
d’Espanya de ball (Vals, Tango i Pasdoble) 
i subcampions d’Espanya de ball esportiu 
(modalitat de 10 balls: estàndard i llatins).

Esportistes
llinassencs d’altres clubs  
Milena Rojas Moreno de l’Equip Pàdel 
Indoor Granollers – 1a rànquing de 
Catalunya de la Federació catalana de 
pàdel categoria aleví. Campiona màster 
de menors de Catalunya de la FCP 
categoria aleví.
Òscar Sànchez fitxat pel club de bàsquet 
Joventut de Badalona – Màxim anotador 
Torneig Intern. de França (17.8 ppp). 
Fitxatge pel júnior de la Penya. Ha jugat 
al grup 1 de Preferent tot i ser júnior de 
1r any.
Toni Rodríguez del club de bàsquet 
Joventut de Badalona – Preselecció 
catalana i campions de la lliga 
Interterritorial (milita al cadet de la 
Penya).
Cynthia Molina Domingo del Barça CBS 
Bàsquet – Campiona de la Lliga nacional 
Catalana de Bàsquet 2013-2014.
Tomàs Misser – Subcampió del món en 
categoria màster de BTT.
Andrea Pérez Martínez de la selecció 
espanyola de Hoquei Línia - Campiona del 
món de hoquei línia a Toulouse.

El dia 10 de setembre d’enguany va 
tenir lloc una nova edició de l’acte de 
reconeixement al mèrit esportiu local, 
temporada 2013-2014
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ESPORTS

El CE Llinars ha col·laborat a un campus esportiu a l’Índia aportant tot tipus de material 
esportiu i equipacions del club. Aquest gest solidari l’han portat a terme a través de la 
fundació Vicente Ferrer, que des de fa molts anys treballa a l’Índia per tal de disminuir 
la pobresa extrema de les comunitats més desfavorides, intentant millorar les seves 
condicions de vida.

Per al club ha estat molt important ajudar a aquests nois i noies que volen jugar al futbol 
però degut als pocs recursos que tenen no ho poden fer.

El Moto Clàssic Llinars, tot i ser una entitat 
de Llinars que va sorgir fa només dos anys 
i escac, ja ha realitzat diverses activitats 
que la converteix en una de les més 
actives del poble.

Per Festa Major, van celebrar la III 
Trobada de motos clàssiques de Llinars 
en la qual van realitzar un recorregut de 
20 quilòmetres per carreteres comarcals 
de la vora de Llinars. En aquesta trobada 
hi van participar 106 motos i 130 
persones.

I aquest estiu han realitzat la primera 
sortida de més d’un dia. El Josep Lluís 
Vera, president de l’entitat ens ha explicat 
aquesta experiència: 

“Durant aquests dos anys que té el club 
s’han fet moltes sortides per anar a dinar 
i tornar el mateix dia, però mai havíem 
estat més d’un dia fora.

Aquest any al juliol uns quants membres 
del club juntament amb algun membre del 
club de Sant Celoni ens vam aventurar 
a anar fins a la Vall d’Aran. Ho vam fer 
en dues etapes: el primer dia vam sortir 
de Llinars a les 8 h del matí i després 
d’algunes avaries, que per sort vam 
poder anar solucionant vam arribar a 
Selvanera, un poblet al costat de Guisona 
on un dels membres té una casa familiar. 
Aquest primer dia vam fer un total de 180 
quilòmetres. A l’endemà vam continuar la 
ruta cap a la Vall passant per uns paratges 
impressionants, ja que sempre vam 

circular per carreteres secundàries i locals. 
Després de 160 quilòmetres vam arribar-
hi, concretament a Espes, un poblet a 20 
quilòmetres de Vielha, on un altre membre 
del club també hi té una casa.  

Durant els tres dies següents ens vam 
dedicar a fer cada dia una excursió, 
la més maca se’ns dubte la Vall de 
Boí, on vam visitar totes les esglésies 
declarades patrimoni de la humanitat. 

La tornada la vam fer pel mateix camí 
d’anada, fent parada a Guisona a fer nit. 
Vam arribar a Llinars després d’alguna 
avaria que se’ns va presentar i amb 950 
quilòmetres a sobre. He de destacar la 
bona unitat que hi va haver per part de tot 
el grup.”

Col·laboració del CE Llinars 
a un campus esportiu a l’Índia

Sortida del Moto 
Clàssic Llinars 
a la Vall d’Aran
Aquest estiu el Moto Clàssic Llinars ha 
realitzat la primera sortida de més d’un dia

Aquest gest solidari l’han portat a terme a través de la fundació 
Vicente Ferrer, que des de fa molts anys treballa a l’Índia per tal de 
disminuir la pobresa extrema de les comunitats més desfavorides
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Els carrers del poble es van omplir 
de gent la nit de l’11 de juliol durant 
la celebració de l’OPEN NIGHT, un 
esdeveniment organitzat per la UBIC 
amb la col·laboració de l’Ajuntament, 
que promou el comerç de proximitat i el 
sector gastronòmic del municipi, basat 
en obrir els establiments comercials 
en horari nocturn, des de les vuit del 
vespre fins a mitjanit. 

Compra, sopa i gaudeix als carrers 
de Llinars, sense anar més lluny! ha 

estat el lema d’aquesta iniciativa en 
la qual han participat 23 establiments 
comercials i 10 restaurants que feien 
ofertes especials per a l’ocasió.

Al mateix temps, els establiments 
comptaven amb una zona on els 
clients van poder gaudir d’espectacles 
i moments especials, com el concert 
de guitarra i percussió de l’Alejandro 
Márquez i el Dado Lucani, l’espectacle 
itinerant “La cercavila del humor” i un fi 
de festa a càrrec de la Discoteca Mad. 

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Open night
Compra, sopa i gaudeix als carrers de Llinars, sense anar més lluny!

Gran assistència de gent 
al primer OPEN NIGHT de 
Llinars, sens dubte un dels 
esdeveniments de l’estiu 
que més va atraure als 
llinassencs i llinassenques
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

Del 19 de setembre al 5 d’octubre s’ha celebrat la V Setmana 
del vi DO Alella, la iniciativa que promou el Consorci DO Alella, 
a 18 municipis del Maresme, el Vallès Oriental i el Barcelonès, 
que ha arribat a la seva cinquena edició amb la voluntat de 
donar a conèixer els vins de la DO i el patrimoni cultural, 
artístic i gastronòmic del territori. El programa inclou 72 
activitats que s’han desenvolupat en espais públics i privats 
entre els quals es poden trobar tastos de vins i maridatges, 
sortides, visites a cellers, xerrades, concerts, lectures literàries, 
cinema, ioga, màgia, concursos de cuina i fotografia, activitats 
infantils i familiars, exposicions, tallers, propostes artístiques, 
entre d’altres esdeveniments.

Tot i que manté el nom amb la qual va néixer, la V Setmana del 
Vi DO Alella ha tornat a ser de 17 dies per donar cabuda a la 
setantena d’activitats programades amb l’objectiu de donar a 
conèixer la cultura del vi i el patrimoni gastronòmic del territori 
de la Denominació d’Origen.

Llinars del Vallès ha estat un d’aquests 18 municipis que 
han participat en aquesta V edició de la Setmana del vi DO 
Alella, oferint un total de 4 activitats que van tenir lloc a la 
Biblioteca Municipal i a la Torrassa. Pel que fa a la Biblioteca 
el dia 19 de setembre va tenir lloc un espectacle de màgia 
al voltant del món del vi a càrrec del mag Adan, el dia 26 de 
setembre una narració de contes de vi i verema a càrrec de 
Mercè Rubí, acte en el qual es va lliurar a tots els assistents 
un conte inèdit sobre el vi DO Alella, de l’autora local Gemma 
Armengol. I el 3 d’octubre es va impartir un taller de cuina a 
càrrec de FrutArt per aprendre a elaborar un menú maridatge 
amb vins DO Alella. 

Per altra banda, el dissabte 27 de setembre, va tenir lloc un tast 
de vins a càrrec del sommelier Xavier Bassa a un dels llocs 
més emblemàtics de Llinars, la Torrassa.

Ha arribat a la seva cinquena edició amb la voluntat de donar 
a conèixer els vins de la DO i el patrimoni cultural, artístic 
i gastronòmic del territori

Llinars participa 
a la V Setmana del vi DO Alella
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El Punt dona visita 
“El Born Centre Cultural”

APUNTS CULTURALS

Cada any el Punt Dona organitza una 
sortida cultural i enguany ha estat 
la tercera vegada que es realitza. La 
primera tenia per nom “A peu per la 
Barcelona de les Dones” que va tenir 
lloc a l’estiu del 2012, i la segona va 
ser “Passejada amb històries narrades 
de Barcelona” que es va realitzar l’any 
passat. Ambdues han estat explicades 
en l’Agenda de Serveis, en els números 
11 i 13 respectivament. Enguany s’ha fet 
la tercera sortida durant la primavera, 
en aquesta ocasió van visitar el conegut 
barri del Born de Barcelona, i el seu 
Centre Cultural, inaugurat el passat 11 
de setembre de 2013, coincidint amb la 
Diada de Catalunya.  

Aquest bonic barri, que avui dia és un 
dels espais d’oci més freqüentat de tota 
la ciutat, ha estat també un escenari 
ple d’història que es remunta a l’època 
medieval quan el Born, com el seu propi 
nom indica, acollia els torneigs i les 
justes de cavallers. Centre de festes i 
celebracions, el Born però compta amb 
alguns capítols de la història negra de 
Barcelona: al segle XVI s’executaven 
allà les víctimes de la Inquisició, i el 
1714 fou objecte de l’ocupació de les 
tropes de Felip V després de la caiguda 
de Barcelona en la guerra de Successió 
l’11 de setembre. 

Les ciutats que havien donat suport 
als Àustries i no als Borbons durant la 
guerra, van ser tractades durament. El 
1716, el decret de Nova Planta va abolir 
les institucions pròpies de Catalunya i a 
la ciutat de Barcelona es va projectar la 
construcció d’una fortalesa militar per 
tal d’evitar-ne un possible alçament. 
Això va comportar una destrucció 
sense precedents de grans extensions 
del barri de la Ribera i el Born. Els veïns 
van ser obligats a destruir els seus 
propis  habitatges i comerços per tal de 
construir la Ciutadella militar d’ocupació 
que tindria sota control tota la ciutat 
de Barcelona. Es van destruir més de 
1.200 edificis inclosos el convent de 

Sant Agustí i Sant Clara, i evidentment 
sense indemnització. Molts dels veïns 
es van haver de traslladar a viure al 
que ara és la Barceloneta, i altres van 
marxar cap a la zona del Maresme. 

La fortalesa militar tenia planta 
pentagonal, amb cinc baluards i 
una gran esplanada exterior per a 
maniobres, on es feien les execucions. 
Els barcelonins veieren sempre en 
la Ciutadella el símbol de l’ocupació 
militar, especialment durant el domini 
napoleònic i les lluites civils del segle 
XIX, en què serví de presó política. Amb 
el triomf de la Revolució de Setembre 
del 1868 i el destronament de la reina 
Isabel II, la Junta Revolucionària, per 
decisió del general Prim, cedí els 
terrenys de la Ciutadella a la ciutat de 
Barcelona el 15 de desembre de 1869. 

La demolició de la fortalesa militar va 
obrir la possibilitat de donar nous usos 
a l’espai que ocupava l’edificació militar 
i entorns. L’any 1871 Josep Fontserè 
guanyà un concurs públic amb la idea 
de crear un jardí en aquella zona, sota 
el lema “els jardins són a les ciutats 
el que els pulmons són per a l’home”. 
D’aquesta manera naixia el Parc de la 
Ciutadella. I per altra banda, el projecte 
més ambiciós va ser la construcció 
d’un mercat cobert obra del mateix 
arquitecte: una gran estructura de 
ferro i vidre de 8.000 m2 que va ser 
inaugurat el 1876. A partir del 1921 
va ser el Mercat Central de Fruites i 
Verdures de Barcelona, etapa que es 
va cloure el 1971, quan els serveis de 
majoristes van passar a la zona Franca. 
Aquesta data va suposar aleshores el 
tancament del mercat del Born.

Després de més de tres dècades 
de debat obert sobre el nou ús que 
calia donar a l’edifici, l’antic mercat 
ha esdevingut finalment en El Born 
Centre Cultural. En un principi es va 
pensar destinar l’edifici a instal·lar la 
Biblioteca Provincial de Barcelona, però 

quan es van iniciar les obres al 2001 
van aparèixer les restes del que havia 
estat la ciutat medieval i moderna, un 
jaciment corresponent al 5% de la 
ciutat destruïda per a la construcció de 
la fortalesa militar acabada la guerra de 
Succeció. Es tracta d’un jaciment únic a 
Europa, impressionant! Carrers i places 
ben definides en 8.000 metres quadrats 
intactes, 55 cases de les 1.200 que 
s’enderrocaren a la ciutat de Barcelona 
per construir-hi la fortalesa militar; i en 
els quals el seu dinamisme queda palès 
en els oficis que hi exercien, com el de 
corders de viola, cirurgians, sabaters, 
basters, etc. A la casa núm. 18 del 
passeig del Born es pot observar quin 
va ser el perímetre destruït. 

El jaciment del Born ha permès 
documentar com vivien els barcelonins 
del 1700: una ciutat ben estructurada, 
de població d’orígens diversos, rica 
culturalment i pròspera econòmicament, 
amb una societat dinàmica i oberta al 
món. Per aquest motiu el projecte de 
la biblioteca es va traslladar a un altre 
indret, i l’antic mercat del Born ha 
esdevingut finalment El Born Centre 
Cultural, inaugurat el passat 11 de 
setembre de 2013, un espai modern 
i polivalent on a part del jaciment es 
poden visitar exposicions entorn al 
1714, però també pensat per acollir-hi 
tota mena d’activitats. Els dies que el 
recinte estigui obert s’hi podrà accedir 
lliurement per veure el jaciment des 
de dalt, així també es recuperarà la 
connexió que feia el carrer del Bornet, 
entre la plaça del Born i el pla d’en 
Llull (avui parc de la Ciutadella) i 
precisament la zona per on Antoni 
de Villarroel va fer l’últim esforç per 
contrarestar les tropes enemigues de 
Felip V de la ciutat, abans de la seva 
capitulació l’11 de setembre de 1714.
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ET VE DE GUST?

A continuació us presentem dues receptes de cuina que la Penda 
Ndiaye, una llinassenca molt aficionada a la cuina, ens ha fet arribar.
Són dues receptes de bunyols típics del seu país, Senegal, fàcils de 
preparar i boníssimes!

Esperem que us agradin!

BUNYOLS SALATS
Ingredients
250 grams de farina de cigrons o mongetes
80 grams de farina de blat
1 sobre de llevat
5 dents d’all
½ cullerada petita de sal
15 mil·lilitres d’aigua

Preparació
Introduir la farina de cigrons o mongetes i la farina de blat en 
un bol i barrejar. A continuació afegir la resta d’ingredients i 
batre fins que comenci a sortir escuma. La massa quedarà 
una mica líquida. Un cop feta la massa dels bunyols els 
fregirem en oli ben calent, com que la massa és més aviat 
líquida farem servir una cullera petita per formar els bunyols.  
Es poden acompanyar amb salsa de ceba picant o qualsevol 
altre salsa al gust de cadascú.

BUNYOLS DOLÇOS
Ingredients
250 grams de farina de blat
50 grams de farina de blat de moro
1 sobre de llevat
2 ous
200 grams de sucre
100 grams de mantega vegetal
Un got petit i mig de llet evaporada

Preparació
Barrejar tots els ingredients en un bol i deixar reposar la 
massa durant mitja hora.
Passat aquest temps fregir en oli però no tan calent com en el 
cas dels bunyols salats perquè sinó la farina de blat de moro 
es cremaria de seguida.
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La ruta de Llinars del Vallès al Castanyer d’en Cuc encara que 
pogués semblar molt llarga, es fa sense cap dificultat i es va 
passant per diferents entorns que la fan molt entretinguda. 
Tanmateix, si es considera massa llarga per fer-la completa, 
també permet fer dues opcions més curtes i assequibles per a 
tothom com es detalla en la taula següent:

 Ruta Distància (Km) Descripció

1 16,9 + 16,9 = 33,8 
Llinars del Vallès, Cànoves, 
Embasament de Vallforners, 
Castanyer d’en Cuc

2 8,3 + 8,3 = 16,6 Cànoves, Embasament de Vallforners, 
Castanyer d’en Cuc

3 5,2 + 5,2 = 10,4 Embasament de Vallforners, 
Castanyer d’en Cuc

Els quilòmetres són d’anada més tornada (sempre es torna 
pel mateix camí).

Sortirem de Llinars del Vallès per l’avinguda de Llinars que 
està al final del carrer Roure de Can Boatell i entrarem a 
Sant Julià d’Alfou. Seguirem per l’avinguda de Llinars i 
travessarem Sant Julià d’Alfou fins sortir per la part nord 
de la urbanització a un camí rural que va direcció a les 
urbanitzacions de Can Miret i les Pungoles. A Can Miret 
només passem per l’extrem sud, però a les Pungoles 
creuem pel centre de la urbanització. 

Un cop travessada la urbanització de les Pungoles, 
es continua sempre cap al nord per camins rurals. 
Seguidament s’arriba a la carretera BP-5107, s’ha de 
continuar un tram petit pel voral per travessar-la amb cura 
i seguir pel carrer dels Pirineus fins arribar a la urbanització 
de les Faldes del Montseny, seguirem pel carrer de la riera i 
un cop passada la riera entrarem a Cànoves. 

És a Cànoves on començaria la ruta 2. Aniríem amb cotxe 
fins a Cànoves i després de deixar el cotxe al pàrquing de 
l’entrada començaríem a caminar. 

Fins a Cànoves el perfil ha estat totalment pla i és a partir 
d’ara que el perfil de la ruta comença a pujar suaument. 

A la sortida de Cànoves hi ha una indicació de “Itinerari de 
la riera de Vallforners” que seguirem. La pujada és molt 
suau i fresca perquè el trajecte és molt ombrívol, ideal per a 
un dia calorós d’estiu. Es travessa la riera diverses vegades 
per ponts de fusta i al final del sender arribarem al pàrquing 
de l’embassament de Vallforners. Just abans d’arribar al 

pàrquing la riera fa un gorg que és ideal per mullar-se si fa 
molta calor.

Al pàrquing de l’embassament de Vallforners començaria 
la ruta número 3. Òbviament, per a aquells que vulguin 
començar des d’aquest punt haurien de venir en cotxe fins a 
aquest pàrquing per iniciar el recorregut.

Des d’aquest punt, seguirem per la pista. La pujada serà 
bastant exigent els propers 500 metres fins aconseguir 
l’alçada de l’embassament. En aquest punt les vistes de 
l’embassament i muntanyes que l’envolten són magnífiques. 
El camí és pràcticament pla des d’aquest punt seguint tot 
l’embassament fins al final en què hi ha un encreuament 
que prendrem a la dreta, i on podrem veure una fita de 
pedra que indica la propietat de Can Cuc. La pujada és una 
altra vegada exigent però afortunadament també obaga i 
fresca. L’únic so en aquest punt és el rierol que normalment 
sempre baixa amb una mica d’aigua, els ocells i el vent que 
gronxen les copes dels arbres. És un dels moments del 
recorregut per gaudir de l’entorn.

Després d’uns trenta minuts de pujada des de 
l’embassament i després de passar una font, arribarem al 
Castanyer d’en Cuc. Aquest castanyer és un dels arbres 
monumentals catalogats de Catalunya. El diàmetre del 
tronc és impressionant i està buit per dins, així que serveix 
d’excusa perfecta perquè els nens entrin i juguin. L’entorn 
és especialment agradable per fer un pícnic sota l’ombra. 
Des d’aquesta zona es pot contemplar tota la vall, la 
magnífica orografia i els colors nets i brillants del bosc als 
peus de la muntanya del Sui. 

Aquest és el final del recorregut i la tornada es realitza pel 
mateix camí, però ara de baixada fins al cotxe o a peu fins 
Llinars depenent de la ruta escollida. 

Aquesta ruta ha estat aportada pel Toni Gil. En aquest link 
podreu descarregar el track: 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7878458 

RUTES

Ruta Llinars del Vallès - 
Cànoves - Embasament 
de Vallforners - Castanyer 
d’en Cuc
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ON VIATJA LA GENT DE LLINARS?

Amb les ciutats 
de millor qualitat 
de vida de tot el 
planeta, amb la major 
reserva d’aigua 
del món i altament 
desenvolupat, Canadà 
és considerat com un 
dels millors llocs per 
viure del món segons 
l’ONU.

Canadà és un país 
envoltat de grans 
belleses naturals com 
els grans llacs, les 
muntanyes rocoses, 
les cascades del 
Niàgara, els immensos 
parcs naturals, molts 
llocs exòtics i indrets 
llegendaris. 

Es troben ubicades a la 
costa oest del Canadà, 
al llarg de la frontera de 
les províncies d’Alberta 
i la Columbia Britànica, 
la conformen cinc dels 
principals Parcs Nacionals: 
Jasper, Banff, Yoho, 
Kootenay i Waterton, els 
quatre primers considerats 
Patrimoni de la Humanitat 
per la UNESCO.

En aquestes muntanyes 
meravelloses hi ha cims 
que sempre llueixen nevats, 
extenses valls, glacials 
espectaculars, llacs de color 
turquesa, altes cascades, 
canyons profunds, coves 
de pedra calcària i animals 
salvatges com els ossos.

La Dolors i el seu marit, 
el Francisco, van viatjar a 
aquesta zona del Canadà i 
han volgut explicar la seva 
experiència a l’Agenda de 
Serveis.

Dolors, per què vau 
decidir viatjar al Canadà?
Perquè ens agrada 
moltíssim la natura. Havíem 
estat a Suècia, Noruega i 
Dinamarca, que són països 
amb paisatges preciosos, 
i quan ens van parlar de 
les muntanyes rocoses del 
Canadà, vam decidir visitar 
aquella zona.

Quin itinerari vau fer?
Seria molt llarg explicar tot 
el que vam veure però a 
grans trets la ruta que vam 
fer és la següent: Primer 
van visitar Vancouver i l’illa 
de Vancouver, que la seva 
capital és Victòria. Després 
vam fer la ruta per les 
rocoses: Blue River, parc 
natural de Mount Robson 
on hi ha la muntanya més 
alta de les rocoses, Parc 

“El país dels braços oberts”

Canadà

Muntanyes rocoses
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Natural de Jasper on es 
troba el canyó Maligne i el 
llac del mateix nom, d’un 
blau preciós!  Vam continuar 
per la carretera dels glacials 
fins el glacial Columbia, un 
dels camps de gel i neu més 
grans per sota del Cercle 
Polar Àrtic. Vam seguir fins 
al llac Louise i el glacial 
Victòria. Durant el trajecte 
vam poder seguir admirant 
glacials meravellosos i llacs. 
En aquesta zona hi viuen 
animals salvatges com llops, 
ants, coiots i ossos terrosos 
i grisos, nosaltres vam veure 
un de molt lluny! El proper 
lloc de la ruta va ser la ciutat 
de Calgary, abans de dirigir-
nos cap al Parc Nacional 
de Banff on es troba el llac 
Esmeralda, que com el seu 
propi nom indica, és de color 
verd, preciós! Des d’allà 

vam anar en direcció Three 
Vally Gap, passant pel Pas 
Rogers i el Parc Nacional 
dels glacials. I per últim van 
tornar a Vancouver.

Aquesta ruta la vam 
fer en 14 dies, i va ser 
impressionant!  

Què és el que més et va 
agradar?
Tot és preciós, per molt 
que t’ho expliquin s’ha de 
veure: aquelles muntanyes  
impressionants, les valls, 
els boscos, les cascades, 
els llacs immensos d’aigües 
cristal·lines, etc. Sens dubte 
natura en estat pur! 

Però si he de destacar algun 
lloc entre els altres et diré 
el llac Louise, és el que més 
em va impressionar!

I el que més et va sobtar?
Em va cridar l’atenció el 
que ens va explicar el guia 
sobre els indis. Al llarg del 
recorregut van veure algunes 
reserves d’indis que viuen en 
cabanes de fusta, vestits amb 
la roba típica i amb plomes 
al cap. Això, en el temps que 
vivim, em va cridar l’atenció. 
El guia ens va explicar 
que simplement són una 
atracció turística, reben una 
subvenció estatal per anar 
així i no es dediquen a res 
més. Sincerament, ho vaig 
trobar fora de lloc.  

També és molt típic veure 
tòtems representatius dels 
pobles aborígens. 
 
I en relació als països 
europeus vas trobar 
moltes diferències?

Pel que fa a les dimensions 
si, al Canadà tot és molt més 
gran, immens! Els paisatges, 
les valls, els llacs, fins i tot 
el llits dels hotels: enormes, 
com la quantitat de menjar!

Quina és la millor època de 
l’any per anar-hi?
A l’estiu, perquè a l’hivern 
fa molt de fred, les 
temperatures són molt 
baixes.

Hi tornaries?
I tant! És un dels llocs més 
bonics que he visitat. Natura 
en estat pur. I per a tothom 
que li agradi la natura ho 
recomano!

Llac Esmeralda, al Parc Nacional Banff. Wikimedia Commons



OFICINES MUNICIPALS
AJUNTAMENT

Oficines Registre Civil
Tel. 93 841 27 50

Fax Ajuntament
Fax 93 841 28 14

CAN MAS BAGÀ 

Serveis Socials 
Punt Dona

Serveis d’ocupació local

Servei de suport a les 
empreses, emprenedors 
i comerços

Oficina municipal 
de consum

Cultura i Joventut 
Punt informació juvenil

Esports
Tel. 93 841 38 42

Fax Can Mas Bagà
Fax 93 841 37 21

CAN LLETRES

Ensenyament
Tel. 93 841 37 02 

CA L’ALEMANY

Serveis territorials 
Policia Local
Tel. 93 841 20 62

Mòbil Policia Local
Tel. 696 97 93 98

Fax Ca l’Alemany
Fax 93 841 15 16 

SERVEIS MUNICIPALS

Jutjat de Pau
Tel. 93 841 37 01

Biblioteca municipal
Tel. 93 841 34 48 
Fax: 93 841 34 49
Organisme de recaptació 
i gestió tributària (ORGT)
Tel. 93 472 91 39

EMERGÈNCIES

Emergències
Tel. 112

Policia Nacional
Tel. 091

ESPORTS

Piscina municipal
Tel. 93 841 16 72

Camp de futbol
Tel. 93 841 29 31

Pavelló d’esports
Tel. 93 841 24 99

Pista annexa
Tel. 93 841 35 05

l’Esportiu i pistes de tennis
93 841 15 90

EDUCACIÓ

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

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

Escola Ginebró
Tel. 93 841 25 47 
Fax: 93 841 27 08

Institut Giola
Tel. 93 841 28 66 / 93 841 38 89 
Fax: 93 841 31 23

Escola de Música
Tel. 93 841 37 76

Escola Bressol Petits Infants
Tel. 93 841 03 75

Escola Bressol Petits Estels
Tel. 93 841 19 74

SANITAT

Consultori municipal (CAP)
Tel. 93 841 05 73

Hospital de Sant Celoni
Tel. 93 867 06 17

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

Creu Roja Granollers
Tel. 93 861 12 40

Creu Roja Sant Celoni
Tel. 93 867 26 04

Servei d’ambulàncies
Tel. 902 23 20 22

Urgències mèdiques
Tel. 061

SERVEIS DIVERSOS

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

SOREA Cia. d’aigües
Tel. 93 879 49 46

FECSA Cia. llum
Tel. 900 747 474

Museu Can Bordoi
Tel. 93 841 08 75

Fons Joan Pla i Gras
Tel. 93 841 27 50

Casal de la Gent Gran
Tel. 93 841 36 40

Oficina de correus
Tel. 93 841 12 77

Parròquia de Santa Maria 
de Llinars
Tel. 93 841 08 71

Parròquia de Collsabadell
Tel. 93 841 09 69

Deixalleria
Tel. 93 744 50 96

Consell Comarcal Vallès 
Oriental
Tel. 93 860 07 00

TRANSPORTS

RENFE
Tel. 902 240 202

Autobusos
Tel. 902 130 014

Taxi Miguel Casas Fuentes
Tel. 645 906 843

Taxi Santiago Rodríguez 
Baches 
Tel. 639 136 161
Taxi Cristobal Giner
Tel. 636 976 976

Taxi Manuel Lira Expósito
Tel. 608 495 673

Taxi Domènec Giménez
Tel. 661 38 79 09 
info@taxillinars.com 
www.taxillinars.com

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


