
GENER 2012

Nova connexió 
de les Franqueses amb VOTV

El municipi s’adapta als terminis de pagament 
del Pla de Barris de la Generalitat

L’Ajuntament rep una subvenció del SOC i el FSE

Nou recorregut dels autobusos de
 les Franqueses a partir de l’1 de febrer

Cavalcades arreu del municipi
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Telèfons d’inTerès

Urgències
Policia Local 93 846 75 75
Mossos d’Esquadra 088
Creu Roja 93 861 12 40
Bombers 085
Centre coordinador d’ambulàncies 902 23 20 22
Hospital General de Granollers 93 842 50 00

Ajuntament
Oficines del SAC de l’Ajuntament 93 846 76 76
Àrea d’Infància i Joventut 93 846 65 06
Oficines del SAC de Bellavista 93 861 54 35
Oficina Tècnica Pla de Barris 93 861 62 21
Dinamització Econòmica 93 844 30 40
Serveis Socials 93 846 58 62
Patronat Mun. de Cultura i Educació 93 846 65 06
Patronat Municipal d’Esports 93 846 70 83
Pagesia 93 861 63 60
Consell del Poble de Llerona 93 849 39 39

Centres de salut
CAP Bellavista 93 861 80 30
CAP Corró d’Avall 93 840 42 00

farmàcies
Bellavista 93 849 35 92
Corró d’Avall (ctra. de Ribes) 93 849 37 72
Corró d’Avall (C/ Sant Antoni) 93 840 48 66

Centres per a la gent gran
Casal d’avis i Centre Social de Bellavista 93 846 44 88
Casal d’avis de Corró d’Avall 93 846 87 00
Centre de Dia de Corró d’Avall 93 846 86 99
Residència Les Franqueses 93 840 59 90

instal.lacions esportives
Complex Esportiu Mpal. (pisc. coberta) 93 840 48 80
Zona Esportiva de Llerona 670 09 45 28
Camp de Futbol de Corró d’Avall 670 09 45 27
Pistes Municipals de Petanca 637 78 57 46
Zona Esp. Mpal. de Corró d’Amunt 637 78 57 45

Centres culturals
Centre Cultural Can Ganduxer 93 846 65 06
Biblioteca Municipal 93 840 43 88
Casal Cultural de Corró d’Avall
Centre Cultural de Bellavista 93 840 57 82
Centre Cultural de Marata 93 849 31 04
Centre d’Art i Noves Tecnologies Can Font 93 840 33 75

Horari de visites dels regidors de l’Ajuntament

ALCALDE 
Francesc Colomé, hores concertades 

CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT: 
Rosa Maria Isidro, dijous, de les 11 h a les 12 h a Can Ganduxer

AGRICULTURA, TERRITORI I SOSTENIBILITAT:  
Rosa Maria Pruna, dimecres, de les 10 h a les 12 h a Can Ribas

ESPORTS 
José Ramírez, dimecres, de 10 h a 13 h al Patronat Municipal d’Esports

SANITAT I GENT GRAN:  
Rosa Maria Pruna, hores concertades

URBANISME:
Esteve Ribalta, dimarts, de 16 h a les 18 h.

ACTIVITATS, HABITATGE I PLA DE BARRIS:
Juan Antonio Marín, dimarts, de 16 h a les 18 h.

SEGURETAT CIUTADANA: 
Josep Randos, dimecres de 16 h a 18 h a la Policia Local

POLÍTIQUES SOCIALS:  
Gisela Santos, dimarts, de 16h  a 18 h Els dos primers dimarts de mes al 
Local de Polítiques Socials de Bellavista i els dos segons dimarts al de 
Corró d’Avall.

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA: 
Javier Álvarez, divendres, de les 11 h a les 13 h Masia a Can Ribes

SERVEIS CENTRALS, HISENDA i PARTICIPACIÓ: 
Àngel Profitós, dimarts de 16 h a 18 h

OBRES I SERVEIS:
Vanessa García, dimecres de 12 h a 14 h

serveis infantils i juvenils
Casal Infantil de Bellavista 93 840 57 80
Casal Infantil de Corró d’Avall 93 846 65 06
Centre de Joves de Bellavista 93 840 57 80
Centre de Joves de Corró d’Avall 93 840 49 67
Servei d’Informació Juvenil Bellavista 93 840 46 24

Centres educatius i formatius
Escola Bressol Municipal Massagran 93 840 35 75
Escola Bressol Mpal. Les Tres Bessones 93 849 84 83
Escola Bressol Municipal Cavall Fort 93 846 34 94
CEIP Bellavista-Joan Camps 93 846 62 29
CEIP Joan Sanpera i Torras 93 849 55 94
CEIP Guerau de Liost 93 846 32 16
CEIP Camins 938 402 215
IES Lauro 938 402 852
IES El Til·ler 938 407 266
Escola Mpal. de Música Claudi Arimany 93 846 56 36
Escola d’Adults-Centre d’Autoformació 93 840 26 53
Centre d’Innovació i Form. Ocupacional 93 840 39 30
Centre Tècnic del Vallès 93 861 62 57
Centre de Recursos Agraris 93 844 30 40

Parròquies
Santa Eulàlia de Corró d’Avall 93 849 26 38
Santa Maria de Llerona 93 849 28 38
Santa Coloma de Marata 93 849 31 04
Sant Mamet de Corró d’Amunt 93 849 31 04

Transports
RENFE (informació) 902 24 02 02
Autobusos Sagalés 93 870 78 60
Taxis M. Eugenia Hernández 629 94 19 50
Taxis Miguel Azor 93 846 30 75

Companyies de serveis
Enher-Fecsa (electricitat) 93 701 73 00
Estabanell y Pahisa (electricitat) 93 860 91 00
Gas Natural 93 870 32 54
Sorea (aigua) - oficines 93 879 49 46
Sorea (aigua) - avaries 902 25 03 70

Altres
Viver d’empreses 93 840 43 15
Recollida de mobles i estris vells 93 796 36 61
Deixalleria 93 744 50 58
Jutjat de Pau 93 846 55 78
Recaptació (OALGT de la Diputació) 93 840 28 55
Oficina de Correus 93 849 59 55
Les Franqueses Entorn Verd, S.A. 93 846 81 64
Tanatori 93 861 82 30
Notaria 93 846 86 11
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Dies per 

a la recollida de

trastos i voluminosos

MOLT IMPORTANT!

Abans de deixar-los al carrer cal

 trucar al tel. 900 101 338

Bellavista, dimarts    

Resta del municipi, dijous
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Al butlletí anterior els comentava que “és inevitable acceptar amb resignació que venen 

temps difícils, de retallades i d’estrènyer el cinturó”. Compresa la necessitat de fer es-

forços a tots els nivells s’han pres mesures al respecte. Els vull parlar d’un cas concret 

que ocupa les pàgines d’actualitat de la present entrega; l’entrada de les Franqueses a VOTV, la 

televisió del Vallès Oriental. 

Hem abandonat la televisió local de les Franqueses i hem buscat una alternativa més eco-

nòmica però que alhora permetés seguir oferint un servei de qualitat al ciutadà. El cost de la 

televisió local per internet costava prop de 90.000 euros anuals, ara el cost de VOTV serà de 

79.000 euros; es redueix el seu cost més d’un 10%. A més, al nostre parer, millorem l’oferta per 

l’accés i difusió de les notícies. 

Als informatius diaris es podran veure notícies del municipi i al cap de setmana, diumenge, 

hi haurà un recull de totes les notícies relacionades amb la nostra població que han aparegut al 

llarg de la setmana. 

Un altre dels avantatges de formar part del Consorci VOTV és que al ser part de la Xarxa 

Audiovisual Local (XAL) els ciutadans no només poden accedir al contingut a través de la web 

–requisit indispensable de la televisió de les Franqueses– sinó que el servei s’emet per Televisió 

Digital Terrestre (TDT). 

I, per sobre de tot, més que un avantatge únic pels franquesins podem dir que ser part de 

VOTV estimula el creixement d’una televisió comarcal. És tracta d’una aposta més en la línia de 

mancomunar serveis reduint costos i de reforçar llaços entre els municipis. Les Franqueses és 

Vallès Oriental.  

 4-5 Actualitat ...

 6-9 Notícies .......

 10-11 Festes de Nadal 

 12 -13 Esports 

 14 Opinió: Consells del poble

 15-17 Opinió: Grups Municipals

 20 Entrevista: Fe Fernández
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Francesc Colomé 
Alcalde
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El ple de l’Ajuntament aprova 
que les Franqueses torni a VOTV
Hi haurà una franja horària dedicada al 
municipi cada diumenge de les 14 h a les 15 h

El darrer ple municipal de l’any 2011, amb un 
contingut econòmic majoritàriament, es va ce-
lebrar el dijous 22 de desembre en comptes 
del darrer dijous de mes com és habitual per 
no fer-lo coincidir amb les dates nadalenques.

L’aprovació definitiva de les Ordenances 
Fiscals va ser el primer punt que va provocar 
debat, ja que es van desestimar les al·legacions 
presentades per Plataforma per Catalunya i 
Maria Àngels Pou. Entre altres aspectes, el re-
gidor de PxC, Josep Badia, va demanar bonifi-
cacions quan hi hagi un canvi d’ubicació d’una 
activitat dins el municipi i va assenyalar que la 
llicència d’activitats a les Franqueses és més 
alta que a les poblacions veïnes. Àngel Profitós, 
regidor de Serveis Centrals, Hisenda i Partici-
pació, va desestimar la rebaixa lineal d’aquest 
impost, sense descartar que es pugui conside-
rar en el futur. L’alcalde Francesc Colomé va 
recordar que “avui el que fem és ratificar el 
que ja es va aprovar al ple”. Les Ordenances es 
van ratificar amb els 11 vots a favor de l’equip 
de govern i els 6 vots en contra dels grups 
municipals de l’oposició.

A continuació es va debatre l’expedient del 
reconeixement extrajudicial de crèdits per 
import de 420 mil euros imputant-los a 
l’exercici del 2011. El regidor de Les Franque-
ses Imagina, Rafael Bernabé, va manifestar no 
entendre per quin motiu s’aprovaven factu-
res amb informes negatius dels tècnics. Àngel 
Profitós va recordar que les factures s’havien 
informat negativament per la manera de con-
tractació i no perquè no s’hagués fet la feina. 
En aquest sentit, el primer tinent d’alcalde i 
regidor d’Urbanisme, Esteve Ribalta, va expli-
car que per responsabilitat “es van afrontar 
aquests compromisos perquè les obres es-
taven fetes”. Abans de la votació el regidor 
de Serveis Centrals, Hisenda i Participació va 
anunciar que al mes de gener es farà la sego-
na reunió de la Comissió ‘‘Estudi de les Finan-
ces Municipals on es tractaran aquest i altres 
temes. El punt es va aprovar amb els 11 vots 
a favor de l’equip de govern, 3 vots en contra, 
de LFI i PxC i 3 abstencions de CpLf.

Els temes econòmics van centrar també el 
següent punt, la modificació de les condicions 

financeres de les operacions de crèdit amb el 
BBVA. El regidor de Serveis Centrals, Hisenda i 
Participació,  Àngel Profitós, va informar que la 
pòlissa de crèdit de 2 milions d’euros de l’Ajun-
tament venç el 31 de desembre i s’ha de fer 
una pòlissa nova raó per qual s’ha fet aquesta 
operació amb el BBVA. El regidor d’Hisenda 
va explicar que l’import de crèdit és el mateix, 
però s’allarguen els terminis i hi ha un any de 
carència al 2012 i va assenyalar que “l’endeu-
tament no s’incrementa ni en un euro, es re-
nova la quantitat”. Per al regidor de LFI Ferran 
Gontan “l’Ajuntament pagarà més”. El punt va 
ser aprovat amb 11 vots a favor de l’equip de 
govern, el vot en contra de PxC i 5 abstencions 
de LFI i CpLF.

A continuació es va debatre deixar sense 
efectes l’acord de juliol de 2010 per sortir del 
consorci de televisió VOTV. El primer a pren-
dre la paraula va ser Esteve Ribalta que va 
defensar estar a VOTV per proximitat, perti-
nença i element de cohesió assenyalant que 
en aquest tema no havien variat mai de posi-
cionament. La regidora de Convergència per 

L’alcalde Francesc 
Colomé en una recent 

entrevista als estudis de VOTV
BUTLLETÍ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
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les Franqueses, Núria Claveria, va anunciar el 
posicionament contrari del seu grup munici-
pal argumentant que el cost és massa elevat i 
es poden destinar aquests diners a altres des-
peses mentre que Rafael Bernabé va demanar 
un pla global de Comunicació a l’Ajuntament 
i que quedés el punt sobre la taula perquè no 
hi havia hagut diàleg amb l’oposició en aquest 
tema.

Espai de les Franqueses 
els diumenges a VOTV
L’alcalde Francesc Colomé va explicar que 
al seu moment CiU no volia entrar a VOTV 
perquè “no ens trobàvem representats amb 
el model que hi havia”. Amb les noves circum-
stàncies s’ha fet una negociació, va informar 
Colomé. L’acord és el següent: a banda de les 
notícies i reportatges puntuals que s’emetin 
durant la setmana als informatius o en pro-
grames especials, tots els diumenges de les 14 
a les 15 hores hi haurà un recull de notícies 
setmanals i monogràfics exclusivament de les 
Franqueses. 

Pel que fa al cost, l’alcalde va dir que el pressu-
post serà inferior al que hi havia abans de sortir 
de VOTV i que es compensarà amb la supressió 
del servei de televisió per internet de les Fran-
queses, fet que va aprofitar per agrair l’excel·-
lent televisió que havia realitzat Jordi Pey.

El punt es va aprovar amb els vots a favor 
de l’equip de govern i els vots en contra de 
l’oposició.

En la part final de la sessió es van tractar 
dues sessions presentades per Convergència 
per les Franqueses, la primera de les quals per 
a un finançament local català, que es va aprovar 
per unanimitat.

L’altra moció era en defensa del sistema 
sanitari públic a la qual es va incloure una es-
mena de Les Franqueses Imagina. En el debat 
d’aquesta moció també es va parlar sobre la 
situació del CAP de Corró d’Avall amb la pro-
blemàtica que s’ha donat en estar un temps 
sense pediatra. La regidora de Sanitat, Rosa 
Maria Pruna, va recordar les gestions realitza-
des per l’equip de govern en aquest tema i va 
assegurar que no s’havia produït desatenció.

Als darrers plens s’han aprovat importants qüestions com les Ordenances Fiscals o el retorn a VOTV

Les Franqueses disposarà d’un espai propi en 
aquest canal els diumenges i també es poden 
consultar els programes en qualsevol instant 
per internet

El cost de tornar a VOTV serà inferior al que hi havia abans

La moció es va aprovar amb els vots a favor de 
PSC, PP CpLF, LFI i PxC i l’abstenció de CiU.

Al punt de precs i preguntes es van tractar 
temes com el quiosc de la plaça Espanya de 
Bellavista, el retorn dels avals de l’empresa San-
doz, la supressió del servei l’autobús municipal, 
la no renovació de contractes de 4 treballa-
dors de la plantilla de l’Ajuntament o el preu 
de la postal i els lots de Nadal que es repartei-
xen als avis del municipi.

Corró d’Amunt, Marata, Llerona, Corró d’Avall, Bellavista 



S’està fent la poda i tala d’arbres 
a diversos punts del municipi 
per evitar el risc de caigudes

Salvador Esteve va rebre l’alcalde Francesc Colomé 
al despatx institucional

Poda i tala d’arbres a diversos 
punts de les Franqueses

La Policia local 
salva una 
persona de ser 
atropellada 
pel tren

L’alcalde Francesc Colomé 
demana suport al president de 
la Diputació per actuacions dels 
propers anys al municipi

L’alcalde Francesc Colomé va demanar suport al 
president de la Diputació de Barcelona, Salvador 
Esteve, en diverses actuacions futures al municipi. 
La recepció es va produir al despatx institucional 
del president en un clima molt distès.

Colomé va sol·licitar suport econòmic, 
tècnic i humà pels processos participatius del 
Parc del Falgar i del Centre Cultural de Cor-
ró d’Avall que s’engegaran durant el primer 
semestre del proper any. Amb la realització 
d’aquests processos participatius es dóna com-
pliment a un dels punts establerts en l’acord 
de govern signat entre CiU i ERC pels anys 
2011-2015. 

Els fets van passar a prop de l’estació de 
Les Franqueses-Granollers nord

El passat 21 de desembre a tres quarts de vuit 
del matí un grup de veïns van alertar a la Poli-
cia de la presència d’una persona a les vies del 
tren, al davant del carrer Aragó de Bellavista a 
l’alçada del carrer Orient.

La patrulla de la Policia Local de les Fran-
queses va desplaçar-s’hi de seguida i va trobar 
a l’esmentada persona asseguda sobre de la 
via del tren.

La mobilització dels veïns i la ràpida inter-
venció de la Policia van evitar que M.G.C. de 
49 anys i veí de Llinars del Vallès fos atropellat 
pel tren. Després de treure’l de la via, la Policia 
Local de les Franqueses va avisar a les ambu-
làncies del SEM (Sistema d’Emergències Mèdi-
ques) perquè el traslladessin a l’hospital ja que 
a més dels símptomes evidents d’embriaguesa 

presentava un fort cop 
al cap.

D’altra banda, l’alcalde també va mostrar la 
seva preocupació per l’alt nivell de sinistralitat 
en la cruïlla de les carreteres de Marata - Cor-
ró d’Amunt - Llerona (BV-5151). 

L’alcalde de les Franqueses va aprofitar la 
visita per demanar que la Diputació de Barce-
lona doni el recolzament necessari per encar-
regar una auditoria dels comptes de la corpo-
ració per als exercicis dels anys 2007, 2008 i 
2009. Des del dia 21 de novembre dues perso-
nes d’una empresa contractada per la Diputa-
ció treballen a l’Ajuntament per recopilar tota 
la informació necessària per elaborar l’audito-
ria de l’any 2010. Els resultats d’aquest treball 
es coneixeran públicament cap a mitjans de 
gener, segons ha anunciat el regidor de Serveis 
Centrals, Hisenda i Participació, Àngel Profitós.

Francesc Colomé també va expressar a 
Salvador Esteve el desig que Corró d’Avall tin-
gui una nova Biblioteca, dins del proper trienni. 
Aquest equipament estava inclòs en el projec-
te del Centre Cultural, les obres del qual estan 
aturades des del mes d’agost de 2008.

Per últim, l’alcalde va aprofitar la trobada 
per convidar personalment al president de la 
Diputació de Barcelona als actes que s’organit-
zaran enguany per commemorar els 100 anys 
de l’edifici consistorial de les Franqueses, un 
dels edificis públics modernistes més emble-
màtics de la comarca.

L’Ajuntament, a través de l’Àrea de Serveis 
Municipals, està realitzant, des de mitjans del 
mes de novembre, una tala d’arbres en diver-
sos punts del municipi per evitar el perill que 
pot suposar que caiguin a conseqüència de les 
pluges i dels forts vents.

S’han fet actuacions puntuals al carrer de 
Cal Forcaire, a la pineda que hi ha entre les 
antigues casernes militars i el Centre de Re-
cursos Agraris Can Ribas, a la plaça de Gaudí, 
a la plaça de l’Escorxador i a la plaça de Can 
Mònic

Actualment s’han detectat d’altres arbres 
que requereixen la seva retirada perquè estan 
morts i hi ha un risc elevat de que puguin cau-
re, com poden ser alguns pins de la pineda de 
la plaça de Mossèn Pere Baixeras, alguns arbres 
de la Carretera de Ribes, un pollancre del parc 

de Milpins i alguns ar-
bres dels polígons 
industrials.

En tots el casos, 
aquestes actuaci-
ons es duen a ter-
me per a la segu-
retat dels vianants. 
Paral·lelament, la 
mateixa empresa 
està efectuant la 
poda normal d’hi-
vern a diferents car-
rers del municipi.
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Josep Jordana i el seu fill, amb l’alcalde, 
la regidora i mossèn Vallicrosa

Durant al festa es va mostrar 
com batre monge-

tes amb forques

En aquest camió es va intervenir material 
metàl·lic i objectes diversos

Felicitacions a 
l’avi centenari de 
Llerona Josep 
Jordana
Josep Jordana Lleonart, de Can Pa-
rets de Llerona, que va fer cent 
anys, va rebre la felicitació de l’al-
calde, Francesc Colomé, i de la 
regidora de Sanitat i Gent Gran 
i presidenta del Consell del Po-
ble de Llerona, Rosa Maria Pruna, 
en un acte realitzat al seu mas, a 
Can Parets. L’esdeveniment també va 
comptar amb la presència del rector de 
Llerona, mossèn Joan Vallicrosa.

Josep Jordana, acompanyat de la seva famí-
lia, va rebre de la mà de l’alcalde i la regidora 
una reproducció de la façana de l’Ajuntament 
de les Franqueses on hi havia una inscripció 
amb un recordatori de l’aniversari, i també dos 
regals, una manta per a les cames i una bufan-
da. L’alcalde i la regidora el van congratular del 
bon estat físic “és un pagès fort de Llerona” va 
comentar Rosa Maria Pruna. 

Per la seva banda, mossèn Vallicrosa va lliurar 
a la família Jordana una còpia de la partida de 
naixement de Josep Jordana Lleonart, fent me-
mòria del nom complert amb el qual el van ba-
tejar, dels noms paterns i dels noms dels padrins.

Èxit de participació a la 
1ª Festa de la Mongeta del Ganxet 
al Consell de Poble de Llerona

La Policia Local de les Franqueses deté dues 
persones per delictes contra la propietat

Centenars de ve-
ïns de les Franque-
ses van participar 
a la 1ª Festa de la 
Mongeta del Gan-

xet que va tenir lloc 
al pati del Consell de 

Poble de Llerona. Durant 
l’acte va quedar instaurat que 

el darrer diumenge del mes de novembre de 
cada any es celebrarà una nova edició d’aquesta 
festa, de promoció i coneixement del llegum, del 
qual el poble de Llerona n’és el màxim produc-
tor de les comarques del Vallès Oriental, Vallès 
Occidental i el Maresme, territori de la Deno-
minació d’Origen de la mongeta del ganxet. Els 
assistents a la festa van poder gaudir de forma 
gratuïta d’un tast d’aquesta llegum del qual s’han 
servit 500 racions acompanyades d’un tros de 
botifarra i un de cansalada.

El moment més esperat de la celebració va 
ser la demostració de com es batien les mon-
getes, es ventaven i es garbellaven antigament. 
La demostració va anar a càrrec d’en Josep de 
Can Sorgues, d’en Joan de Ca l’Enrani i d’en Jo-
sep Prat de Ca’l Nen, que anaven vestits amb 
espardenyes i faixa com els pagesos d’antic amb 
la idea de donar un caire tradicional a l’esdeveni-
ment. Jaume Lloreda, del restaurant La Casa de 
la Mestra situat al Consell de Poble de Llerona 
i veritable ànima de la festa, va ajudar als page-
sos a fer la primera de les feines, que va ser la 
de destriar les mongeteres i separar-les de les 
canyes. A continuació, els pagesos van trinxar les 
mongetes amb les forques. Després les van po-

sar en un cistell i les van abocar en una màquina 
de ventar per acabar de treure les pellofes que 
havien quedat. Finalment, les van garbellar.

Durant tot aquest procés la presidenta del 
Consell de Poble de Llerona, Rosa Maria Pruna, 
i regidora d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat, 
va anar narrant tots els passos als assistents. 
La presidenta estava acompanyada de l’alcal-
de Francesc Colomé i de diversos regidors 
de l’equip de govern: Rosa Isidro, regidora de 
Cultura; José Ramírez, regidor d’Esports; Vanes-
sa Garcia, regidora d’Obres i Serveis; i Javier 
Álvarez, regidor de Dinamització Econòmica.

“Estem molt satisfets amb aquesta 1ª Festa 
de la Mongeta del Ganxet ja que hi ha hagut 
molta afluència de públic”, va manifestar Rosa 
Pruna, que destacava que sortosament és una 
llegum el cultiu de la qual està assegurat, ja que 
a Llerona hi ha molts productors joves que han 
pres el relleu i segueixen la pràctica. 

Per la seva part, l’alcalde Francesc Colomé 
va subratllar d’aquesta primera festa que “s’ha 
organitzat fent ús de la imaginació perquè no 
hagi suposat cap cost”, referint-se a que els deu 
quilos de mongetes que van servir-se en el tast 
van ser donades pels pagesos del poble. De la 
cocció va ocupar-se’n el restaurant La Casa de 
la Mestra.

Durant la festa també van instal·lar-se di-
verses parades de productors de Llerona que 
mostraven i venien els seus productes: Cant 
Tinet de Llerona, que mostrava ous; calçots, 
patates o llegums de Can Pau Trias; Joan Galli-
fa; Can Sorgues o la Cooperativa Agrària Co-
marcal, amb Pere Rosàs al capdavant. També 
tenia parada l’associació de formatgers Digraf, 
d’Osona, que habitualment ven el seus produc-
tes al Mercat de Productes de Proximitat del 
dissabte a la rambla de Corró d’Avall.

La Policia Local de les Franqueses va detenir 
el dimarts 22 de novembre al migdia a dues 
persones per delictes contra la propietat al Po-
lígon Congost de  Llerona.

Els fets van succeir al voltant de les 12 h 
després de rebre una alerta dels veïns sobre 
un possible robatori en l’empresa CTT-Víctor 
Sierra del carrer Ribera del Congost. Els agents 
es van presentar al lloc on hi havia tres indivi-
dus, amb un camió per carregar amb objectes 
metàl·lics i material divers i l’entrada del local 
forçada. En arribar la Policia van emprendre 
una fugida.

La Policia Local de les Franqueses va detenir 
un dels individus, un segon va poder fugir i el 
tercer es va llançar al riu Congost que baixava 
amb un cabal d’aigual tant fort que el va arros-
segar. A partir d’aquí es va iniciar un operatiu 
de vigilància i cerca conjuntament amb la Poli-
cia Local de Canovelles i els Mossos d’Esquadra 
que finalment van poder salvar-lo i detenir-lo.

A l’interior del camió intervingut hi havia 
tapes de registre i embornals entre altres ob-
jectes. Els dos detinguts van passar a disposició 
judicial, quedant a càrrec del grup d’investigació 
dels Mossos d’Esquadra que continuarà amb 

les diligències 
de valoració 
dels danys 
a l’empresa 
de Llerona i 
del material 
intervingut així 
com la identifi-
cació de la persona 
que va poder escapar.
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L’Ajuntament rep una subvenció de 107.773,72 € 
del Servei d’Ocupació de Catalunya i del Fons 
Social Europeu

Les Franqueses treballa per adaptar-se a
l’aposta de la Generalitat d’allargar els 
terminis de finançament del Pla de Barris 
L’Ajuntament de les Franqueses veu amb preocupació l’advertiment de la Generalitat 
de Catalunya de no tramitar pagaments del Pla de Barris durant l’any 2012 però comença 
a planificar el projecte adaptant el ritme d’inversions a la nova realitat pressupostària 

La Junta de Govern Local 
del dia 22 de desembre 
de 2011 va aprovar, a 
petició del Regidor 
d’Activitats, Habitatge i 
Pla de Barris, Joan An-
toni Marín, l’acceptació 
de la subvenció de Treball 
als Barris del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya (SOC) i del Fons 
Social Europeu (FSE) amb un import total de 
107.773,72€, destinada a la creació de 8 plans 
d’ocupació i l’elaboració de dos estudis vincu-
lats a actuacions del Pla de Barris de Bellavista. 
L’obejctiu és formar llocs de treball i impulsar 
l’activitat econòmica al municipi. 

Agents comunitaris fent el recorregut 
per la plaça Major de Bellavista

L’alcalde, la presidenta del Consell de Poble i la 
regidora de Cultura inauguren l’exposició de pintura 

Celebració d’inauguració 
pels artistes locals 

Aquesta subvenció la poden sol·licitar 
únicament els ajuntaments de Catalu-

nya que han estat beneficiaris prèvi-
ament de l’ajut de la Llei de Barris, 
com és el cas de les Franqueses 
del Vallès, que des de 2010 té en 
marxa el Pla de Barris Bellavista.

El projecte aprovat “Treball als 
barris” inclou dues tipologies de 

programa: els programes d’experi-
enciació laboral -creació de 8 plans 

ocupacionals- i els programes de desen-
volupament local -l’elaboració de dos estudis, 

un destinat a la configuració de l’eix cívic central 
al barri de Bellavista i l’altre de diagnosi sobre 
formació, ocupació i empresa, també a Bellavista. 

Per a la gestió de tota la subvenció es 
compta amb el treball coordinat de diverses 
àrees de l’Ajuntament, principalment Pla de 

Barris, Dinamització Econòmica, Serveis Muni-
cipals i Seguretat Ciutadana.

Els plans d’ocupació ja treballen en 
la millora de l’espai públic i civisme 
a Bellavista 
Des del 28 de desembre de 2011 i fins a fi-
nals del mes de juny d’enguany, 8 persones 
del municipi treballaran a l’Ajuntament de les 
Franqueses amb els plans d’ocupació, 6 com a 
auxiliars de manteniment de l’espai públic i 2 
com a auxiliars de civisme. 

La finalitat de la contractació de persones 
en situació de desocupació és no només la 
creació de llocs de treball, sinó també millo-
rar les competències professionals i d’accés al 
mercat laboral de les persones beneficiàries.

El Consistori de les Franqueses del Vallès ha re-
but un escrit per part del Secretari d’Habitatge 
amb l’advertència que “difícilment podran fer-
se aplicacions pressupostàries per poder afron-
tar cap tipus de tramitació i pagament al llarg 
de l’any 2012 de les justificacions municipals”. 

Si la Generalitat no pot efectuar el paga-
ment de la seva part del projecte durant el 
2012, el Consistori ha de replantejar-se les ac-
tuacions que havia previst per aquest proper 
any (remodelació plaça Espanya, fibra òptica, 
ajuts a la rehabilitació,etc) o si més no, pospo-
sar-les alguns mesos.

No obstant, també durant aquesta setma-
na el Departament de Territori i Sostenibili-
tat de la Generalitat de Catalunya ha emès 
un comunicat de premsa en el qual s’explica 
que “s’està tramitant una pròrroga de fins a 
4 anys perquè els municipis beneficiats per la 
Llei de Barris puguin realitzar les inversions 
previstes”. Per tant, passaria de 6 a 10 anys 
el termini per fer les inversions previstes al 
projecte. I reafirma que “l’aplicació de la Llei 
no s’atura, i que la Generalitat treballarà per 
sanejar el deute existent amb els ajuntaments 
al llarg d’aquest any”. 

L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, amb la 
finalitat de garantir el màxim desenvolupament 
de tot els projectes que té previst fer a Bellavista, 
ha presentat al·legacions contra aquest projecte 
de Decret. Es demana que aquest nou ajorna-
ment de 4 anys més sigui aplicable no només 
per a les inversions, sinó que s’apliqui a les diver-
ses actuacions del Pla de Barris, incloent també 
els programes previstos de caire social, de dina-
mització econòmica, ocupació, lleure, etc. 

L’Alcalde, Francesc Colomé, i el Regidor 
de Pla de Barris, Joan Antoni Marín, conside-
ren que s’ha de veure aquesta pròrroga com  
una oportunitat per l’Ajuntament per poder 
aportar el finançament municipal de manera 
més calmada,  buscant sempre, la compatibilitat 
amb altres subvencions.

Cal recordar que el pressupost total del 
projecte és de 8.784.006 euros, dels quals, la 
meitat seran finançats pel Fons de Foment de 
Barris de la Generalitat, i l’altra meitat anirà a 
càrrec de l’Ajuntament (sens perjudici que el 
Consistori pugui obtenir finançament a través 
d’altres subvencions que siguin compatibles 
amb el Pla de Barris).

Art local a Llerona
De la mà d’artistes locals guiats per la professora 
de Can Font, Mar Garriga, va néixer una exposi-
ció de pintures. Les obres estaven exposades al 
Consell de Poble de Llerona. A l’acte d’inaugu-
ració, acompanyat de cava, aperitius i interessats 
en l’art, van assistir-hi l’alcalde, Francesc Colomé; 
la presidenta del Consell del Poble, Rosa Pruna; i 
la regidora de Cultura, Maria Rosa Isidro.  
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nollers i finalitzar a l’es-
tació d’autobusos.

La freqüència de 
pas de l’autobús serà 
de mitja hora excepte 
en les expedicions que 

vagin a Cànoves. S’endarrerirà mitja hora l’hora 
l’inici del servei, es farà una aturada al migdia i 
es suprimiran les tres últimes expedicions del 
vespre.

Al llarg d’aquestes setmanes de gener els 
usuaris ja han començat a gaudir d’un vehicle 
més nou i més còmode amb les mateixes pla-
ces i totalment adaptat.

69

Nou recorregut dels autobusos de les 
Franqueses a partir de l’1 de febrer

Al voltant de 200 persones van assistir a la 
inauguració de la segona fase del projecte de 
museïtzació del camp d’aviació de Rosanes i del 
refugi de Can Sorgues, situat als termes muni-
cipals de les Franqueses del Vallès, l’Ametlla i la 
Garriga que han impulsat els tres ajuntaments i 
el Memorial Democràtic de la Generalitat.

La matinal va comptar amb la presència 
dels alcaldes de les Franqueses, Francesc Co-
lomé, i de la Garriga, Meritxell Budó, del di-
rector general de Relacions Institucionals de la 
Generalitat, Joan Auladell, així com de diversos 
regidors i exregidors dels tres consistoris. 

Visita a l’interior del refugi
Les activitats van començar a la masia de Can 
Sorgues, a Llerona, on l’historiador David Ge-
salí, expert en aviació de la Guerra Civil i mà-
xim coneixedor de l’aeròdrom de Rosanes, va 
donar detalls sobre una de les actuacions més 

importants d’aquesta segona fase de la muse-
ïtzació, l’adequació del refugi de Can Morgues.

Per tal que el refugi pugui ser visitat s’ha re-
alitzat l’adequació de l’interior. Altres actuacions 
d’aquesta segona fase han estat el condiciona-
ment de l’accés al refugi de Can Trias de Bes, la 
senyalització de cinc elements d’usos tradicio-
nals (la bassa i el safareig de Rosanes, l’antiga sala 
de ball de Can Bou l’era de ca n’Alrani i la xarxa 
de recs del Pla de Llerona) i la col·locació d’una 
cartellera a cadascun dels nuclis urbans dels tres 
municipis.

Projecte de tres ajuntaments per 
recuperar el patrimoni històric
La ruta va acabar a Rosanes, al terme de la Gar-
riga, on es van fer els parlaments institucionals. 
El director general de Relacions Institucionals de 
la Generalitat, Joan Auladell, va agra-
ir l’esforç dels tres ajuntaments, 
dels tècnics i de les persones 
que han col·laborat en la 
recuperació d’aquest patri-
moni. “És fàcil parlar de la 
Guerra Civil, però s’entén 
molt millor quan s’explica 
i es veu sobre el terreny 
com hem fet avui”, va de-
clarar. Els alcaldes dels ajun-
taments van assenyalar que 

després d’aquesta segona fase hi ha una tercera, 
que ja s’està fent, que és la de manteniment i 
difusió del camp d’aviació i les instal·lacions de 
Rosanes.

En aquest sentit, des del febrer de 2010 es 
realitzen visites guiades a l’itinerari museïtzat. Les 
rutes, obertes al públic, es fan el segon diumen-
ge de cada mes des del Casal de Rosanes. A 
més de les visites mensuals també hi ha la pos-
sibilitat de realitzar visites guiades concertades 
per a grups. 

Aeròdrom privat
L’aeròdrom de Rosanes va ser construït als anys 
30 per un empresari argentí instal·lat a Barce-
lona i apassionat per l’aviació. L’any 1937 la Re-
pública va convertir-lo en aeròdrom de guerra, 
el camp va tenir una forta transcendència als 

municipis de l’entorn.
Els actes d’inauguració de la 

segona fase del projecte de 
museïtzació del camp d’avi-
ació de Rosanes i del refugi 
de Can Sorgues van fina-
litzar amb un petit refrige-
ri per a tots els assistents.

Meritxell Budó, Joan Auladell 
i Francesc Colomé durant 

el recorregut entre 
Can Sorgues i Rosanes

L’autobús 
a la parada de 

la plaça de 
l’Ajuntament

La inauguració d’aquesta segona fase va ser un èxit

A partir de l’1 de febrer l’autobús de les Fran-
queses del Vallès canvia el seu recorregut, op-
timitza les freqüències i els horaris amb l’ob-
jectiu de recuperar el nombre de viatgers. La 
reformulació del servei és conseqüència obli-
gada de la situació econòmica actual i d’un ús 
més racional dels recursos públics, redueix a la 
meitat el cost actual del servei.

Es potencia la connexió entre Corró d’Avall 
i Bellavista amb l’estació d’autobusos de Grano-
llers, passant sempre per l’Hospital. S’assumeix 
dins del nostre servei la línia de Cànoves per 
no perdre la connexió dels nuclis de Corró 
d’Amunt i Marata. Les línies interubanes que van 
a La Garriga i a Vic assumiran el servei que es 
donava a Llerona. D’altra banda, s’està estudiant 
la possibilitat d’oferir un servei de transport a la 
demanda per les àrees urbanes que no queden 
cobertes amb aquest nou recorregut.

L’autobús iniciarà el seu recorregut a l’estació 
d’autobusos de Granollers, passarà per la plaça 
Espanya de Bellavista, arribarà a can Mònic i la 
zona esportiva de Corró d’Avall continuarà pels 
carrers Cèllecs i Tagamanent fins arribar a la pla-
ça de l’Ajuntament. La tornada seguirà el mateix 
recorregut fins a la plaça Espanya, allà agafarà el 
carrer València per arribar a l’Hospital de Gra-

El servei d’autobusos de les Franqueses es redueix a 12 h 
i estalvia un 50% del seu cost, de 120.000 es passa a 60.000 euros 

Prop de 200 persones a la inauguració de la segona 
fase del projecte de museïtzació del camp d’aviació 
de Rosanes i del refugi de Can Sorgues
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d’Entitats de les Franqueses repeteix èxit 

La XVI Fira Mercat de Nadal i VII Fira d’Entitats 
de les Franqueses del Vallès, celebrada el cap 
de setmana 17 i 18 de desembre, va tornar a 
triomfar tant per la concurrència de visitants 
com pel nombre de parades, activitats i entitats 
presents a la mostra.

L’acte d’inauguració va tenir lloc el dissabte 
a les 10 hores del matí i va anar a càrrec de l’al-
calde del municipi, Francesc Colomé, que esta-
va acompanyat dels regidors de Dinamització 
Econòmica, Javier Álvarez, la regidora de Cultu-
ra, Rosa Maria Isidro, la regidora d’Agricultura, 
Territori i Sostenibilitat, Rosa Maria Pruna, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, la regidora de 
Polítiques Socials, Gisela Santos i la regidora 
d’Obres i Serveis, Vanessa García.

Després de la protocol·lària tallada de cin-
ta, Francesc Colomé va fer un breu parlament 
inaugural on va destacar “la vitalitat del teixit 
associatiu de les Franqueses” i va convidar als 
assistents a visitar l’estand de l’Ajuntament per 
conèixer alguns dels projectes que s’han posat 
en marxa, com els processos de participació 
per decidir com ha de ser el Parc del Falgar i el 
Centre Cultural de Corró d’Avall. 

Tot seguit, la comitiva municipal va fer un 
ampli recorregut per la Fira, començant per la 
carpa de les Entitats, va saludar als responsa-
bles de les prop de 40 entitats i associacions 
que enguany havien muntat l’exposició.

El recorregut va incloure també la tradi-
cional carpa d’animals de granja, una de les 
més visitades pels menuts que assisteixen a la 

mi, que consisteix 
en material escolar, 
el dibuix guanyador 
serà la imatge del car-

tell de la Fira Mercat 
de Nadal de 2012. Els 

altres finalistes van ser Eva 
Larrosa, Laia Clemente i Ivet 

Clemente.
A continuació es va fer el lliurament del 

premi al millor estand que se’l va endur l’entitat 
de Festes Laurona, de Llerona. El seu president, 
Josep Girbau, va recollir el premi dotat amb 
500 euros. 

L’alcalde Francesc Colomé va tancar la Fira 
amb una menció especial per a l’estand i els 
voluntaris de la campanya “Reis per a tots a les 
Franqueses” i va aprofitar per desitjar un Bon 
Nadal i Feliç Any Nou i per convidar a tothom 
a l’edicó de l’any vinent de la Fira.

Pel que fa a la recaptació per a la Marató de 
TV3, la xifra recollida va ser de 1.414,28 euros, 
una mica menys que l’any passat. 

Fira i va finalitzar amb el tast de l’escudella. Es 
van repartir 600 racions, que va preparar Xa-
vier Solà, cuiner de l’escola Camins de Corró 
d’Avall, que cada any ha ajudat el reconegut 
cuiner Pep Salsetes a fer-la. Els tiquets pel tast 
comportaven un donatiu per a la Marató de 
TV3, d’un euro com a mínim. 

Moltes activitats 
dissabte i diumenge
Una de les característiques de la Fira Mercat 
de Nadal i d’Entitats, que està organitzada per 
l’àrea de Dinamització Econòmica de l’Ajunta-
ment de les Franqueses, amb la col·laboració 
de la resta d’àrees i serveis municipals així com 
també de les entitats del municipi, ha estat un 
any més l’ampli ventall d’activitats pro-
gramades tant el dissabte com 
el diumenge: esports, teatre, 
dansa, música, balls o gas-
tronomia van tenir un 
gran seguiment.

També van comp-
tar amb molta con-
currència les parades 
d’artesania i el mer-
cat d’avets i flors, així 
com la botifarrada de 
diumenge al matí, amb 
un total de 500 perso-
nes.

Com cada any, el Caga Tió 
de dissabte al matí i de diumenge 
al matí també va ser molt destacat. Es van 
repartir 1.200 regals als nens i nenes més petits 
del municipi.

Premis al millor estand i al 
concurs de dibuix infantil
La Fira va cloure el diumenge a la tarda amb el 
lliurament de premis al millor estand del 2011 
i al millor dibuix en un acte que va comptar 
amb la presència de l’alcalde, Francesc Colomé, 
la regidora de Cultura, Rosa Maria Isidro, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez.

La guanyadora absoluta del concurs de 
dibuix va ser Clara Barea. A banda del pre-

La rambla de la ctra de Ribes plena un any més 

La comitiva municipal va fer 
un recorregut per tots els estands

El Caga Tió de dissabte i 
diumenge la matí és una de 

les activitats més populars

Activitats per a gran i petits

En aquesta edició s’han 
recollit prop de 1.500 euros 

per a la Marató de TV3

Fotografia conjunta del premiats al concurs de dibuix
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LMés de 4.000 franquesins segueixen 

les cavalcades dels Reis Mags 

Melcior, Gaspar i Baltasar van arribar a les Fran-
queses, com cada any, la tarda del 5 de gener. 
Vinguts en carrosses a Corró d’Avall, Llerona 
i Bellavista van entregar-se als nens i adults 
de tot el municipi que omplien les places i els 
carrers per donar-los la benvinguda. Mentre 
SSMM donaven caramels i repartien il·lusió 
rebien grans quantitats de cartes i peticions i 
desitjos dels franquesins.

La jornada va començar amb la visita dels 
Reis Mags a les instal·lacions de la Policia Local 
per donar el seu suport a la campanya “Reis 
per a tots - Cap nen sense joguina a les Fran-
queses”. L’Alcalde i un grup de regidors van 
rebre a SSMM i als Patges. La campanya ha es-
tat possible gràcies al treball de la Policia Local 
coordinada amb l’àrea de Polítiques Socials de 
l’Ajuntament i als esforços d’un equip de joves 
voluntaris del municipi. Enguany, les joguines 
recollides s’han entregat directament als nens 
de les Franqueses. L’any passat van lliurar-se a 
l’entitat Càritas de Granollers.

A Corró d’Avall, l’artista 
Bruno Morera de la com-
panyia MuCirCucs era l’en-
carregat de presentar els 
tres Reis al munt de nens que 
des de la plaça de l’Ajuntament 
esperaven ansiosos l’entrada de 
Ses Majestats després d’una bona 
xocolatada. Diverses entitats populars van 
abocar-se en la preparació de l’acte. El taller de 
fanalets va comptar amb l’ajuda del Centre de 
Modalisme i el Centre Municipal de Joves, el 
Casal Infantil i la Cívica van contribuir a l’enga-
lanada de les carrosses. Portats en Cadillacs, de 
Classic Car, els Reis van arribar a la plaça. Una 
filera de diables i infants, organitzats per la Colla 
de Diables i de l’AMPA Camins, els va donar la 
benvinguda. Entre música i focs l’Alcalde i alguns 
regidors van saludar als Reis mentre enfilaven 
cap al balcó del Consistori. Davant de l’atenció 
i del silenci dels més menuts de les cases, l’al-
calde Francesc Colomé va donar el pa, la sal i 
la clau -que obre totes les cases de la pobla-
ció- als Reis. El desig de l’alcalde va ser “salut i 
treball en aquests temps tan difícils” i va asse-
gurar a SSMM que al Departament de Queixes 
de l’Ajuntament no havia arribat cap queixa de 
cap infant perquè tots s’havien portat bé. Per la 
seva banda, el Rei Melcior va fer de portaveu i 
va voler donar un missatge “d’il·lusió i esperan-
ça” alhora que va demanar als polítics que “es 
portin a terme tots els projectes del Consistori 
per tots els ciutadans”. Acabats els Parlaments, 
els Reis van dirigir-se cap al Casal Cultural per 
rebre les cartes dels infants. L’acte també va re-
bre la col·laboració de la Comissió de Festes de 
Corró d’Avall.

La Comissió de Festes Laurona va incloure no-
vetats per rebre als Reis del 2012 a Llerona. A 

part de la xocolatada per recarre-
gar energies i del taller de fa-

nalets per anar a veure els 
Reis com cal, aquest any 
Ses Majestats feien un 
petit recorregut acom-
panyats pels seus Pat-
ges. Al final del trajecte, 
els Reis feien un petó 
al nen Jesús de l’Esglé-

sia de Llerona i entraven 
al Teatre perquè els fessin 

entrega de les cartes. Al llarg 
de la tarda els nens van gaudir 

d’una xocolatada i un taller de fanalets.
Una pila de nens amb cartes i fanalets a la 

mà també esperaven els Reis Mags d’Orient a 
Bellavista. L’Associació de Veïns havia estat tre-
ballant setmanes en l’elaboració de les carros-
ses. El Reis van entrar al Centre Cultural acom-
panyats de “villancicos” que cantaven un grup 
de ciutadans i animaven a tothom a unir-s’hi. 
Un cop l’alcalde va rebre a SSMM va començar 
l’entrega de cartes. Assentats a les seves trones 
els reis agafaven els nens a les seves faldes que 
explicaven quins eren els seus desitjos.

Un parell de dies abans, una cinquantena 
de nens havien rebut els Patges Reials a Corró 
d’Amunt, a més de participar en un taller per 
preparar les cartes i els fanalets i, per no agafar 
fred, d’una xocolata calenta. L’Associació de Ve-
ïns de Sant Mamet va organitzar l’activitat així 
com l’exposició d’un pessebre al poble obert 
a tot el públic.

Prop de 2.000 persones tant a Corró 
d’Avall com a Bellavista van seguir l’acte i més 
d’un centenar a Llerona, segons la Policia Local. 
La tarda va transcórrer amb alegria, sense in-
cidents, com a bon preludi per una nit màgica 
pels infants.
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Salutació de l’Alcalde 
als Reis Mags 

Entrega del pa, la sal i la clau a SSMM

Els Reis Mags escolten 
els desitjos dels més 
menuts a Llerona

SSMM van donar 
suport a la campanya 
“Reis per a tots - Cap 
nen sense joguina 
a les Franqueses”
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La Mitja atorga 
el km 6 a Fruits 
Sagarra

IV Torneig de Reis Memorial 
Joan Bufí de les Franqueses, 
ple de victòries locals

500 participants al XVII 
Cros Popular i XX Cros Escolar

Bateig del km 6 per part dels polítics i 
els representants de la Mitja

Bon bàsquet i
diversió en 
el IV TAN Les 
Franqueses 2012
A la quarta edició van participar 16 equips 
masculins i 10 femenins. Durant tres dies van 
disputar-se un total de 65 partits a les instal-

lacions municipals del pavelló d’esports de 
les Franqueses i el Pavelló del carrer 

Girona de Granollers. Seguint 
amb la línea de treball d’edi-

cions anteriors, els equips 
van jugar un mínim de 
cinc partits i van dinar a 
les instal·lacions espor-
tives de les Franqueses, 
gràcies al treball realitzat 
per la trentena de col-

laboradors del Club de 
bàsquet i el Patronat d’Es-

ports.

Al TAN han pres 
part 26 equips

El Cros Escolar i Popular s’ha tornat a disputar enguant al Parc de Milpins

El torneig es va disputar el dissabte 6 de gener

La celebració del IV Torneig de Reis Memori-
al Joan Bufí al pavelló municipal d’esports de 
les Franqueses va estar farcida de triomfs pels 
equips locals. El format consistia en un partit 
per cada categoria o grup d’equips d’handbol 
del Patronat i AEH les Franqueses. 

A l’edició d’enguany hi havia premis per l’equip 
guanyador, segon classificat, màxim golejador, 
millor porter, millor jugador, gesta esportiva i 
millor jugador local. A part, cada jugador podia 
endur-se un trofeu individualitzat. La 
clàssica entrega de premis tant 
individuals com col·lectius 
es va fer a càrrec del 
regidor d’esports, José 
Ramírez, i la regido-
ra d’obres i serveis, 
Vanesa García, i del 
President de l’As-
sociació de Hand-
ball les Franqueses, 
Rafael Rosario, jun-
tament amb els fills i 
la viuda d’en Joan Bufí. 

El XVII Cros Popular i XX Cros Escolar compten 
amb mig centenar de corredors en una jornada 
plena d’emoció. Ambdós cros es van celebrar al 
Parc de Milpins. Primer es va fer el Cros Popu-
lar i seguidament el tradicional Cros Escolar. A 
l’esdeveniment van assistir-hi l’alcalde Francesc 
Colomé; el regirdor d’Esports, José Ramírez; el 
director-gerent del Consell Esportiu del Vallès 
Oriental, Santí Jané; i tècnica del Consell Espor-
tiu del Vallès Oriental, Maria Antonia Jorba. 

L’organització de les curses corria a càrrec del 
Patronat Municipal d’Esports i comptava amb 
la col·laboració del Consell Esportiu del Vallès 
Oriental. Del bar va encarregar-se’n el CB Les 
Franqueses. Però l’activitat va comptar amb al-
tres suports d’entrenadors i monitors de bàs-
quet, d’handbol i d’extraescolars esportives a 
les escoles així com de membres del club A4 
el km i del grup fondistes de Bellavista.

La Mitja Marató Granollers - Les Franqueses - 
La Garriga va col·locar la rajola del Km 6 i va 
homenatjar a l’empresari Josep Maria Sagarra 
de Fruits Sagarra per la seva col·laboració anu-
al amb la Mitja. 

El km 6 cau al terme municipal de les Fran-
queses i els alcaldes Josep Mayoral de Grano-
llers i Meritxell Budó de la Garriga, els regidors 
d’esports José Ramírez de les Franqueses i 
Joan Esteban de la Garriga, el representant de 
la Mitja Joan Villuendas i el seu president Toni 
Cornellas van posar la rajola en aquest punt 
del recorregut. A més, es va entregar una placa 
a Josep Maria Sagarra que anava acompanyat 
del seu fill. 
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Tres de cada quatre ciutadans de les 
Franqueses practiquen esport dos o 
més cops a la setmana

La XVI Nit de l’Esport de les Franqueses premia els atletes 
Loida Reyes i Toni Flores, com a millors esportistes amateurs
Prop de 400 persones assisteixen al sopar que va ser tot un èxit i que va comptar 
amb la presència del conseller d’Interior de la Generalitat, Felip Puig

La XVI Nit de l’Esport de les Franqueses del 
Vallès va premiar Loida Reyes, del Club Atletis-
me Canovelles i Toni Flores, del Club d’Atletis-
me a4elkm, com a millors esportistes amateurs 
de la temporada 2010-2011. La festa, organit-
zada pel Patronat Municipal d’Esports, va te-
nir una assistència de prop de 400 persones a 
l’hotel Ciutat de Granollers. 

L’acte va comptar la presència del conseller 
d’Interior de la Generalitat, Felip Puig, protago-
nista juntament amb l’alcalde Francesc Colomé 
d’un moment simpàtic al final de la gala amb el 
repte esportiu que es van creuar per un partit 
de pàdel. 

A banda de l’acalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé i del regidor d’Esports, José 
Ramírez, també van ser presents a la Nit de 
l’Esport els regidors de l’equip de govern Este-
ve Ribalta, Rosa Maria Isidro, Juan Antonio Ma-
rín, Gisela Santos, Josep Randos, Vanessa Garcia 
i el regidor Martí Rosàs. 

El programa de la nit es va iniciar amb el 
lliurament dels diplomes als 61 nominats i 
nominades, esportistes de les categories Pro-
moció Masculí i Femení, categoria Formació 
Masculí i Femení, categoria Amateur Masculí i 
Femení i categoria Millor Entrenador/a. També 
van haver-hi guardonats per les Gestes Espor-
tives, en reconeixement per haver assolit des-
tacades fites, i pels Mèrits personals. 

Repte esportiu entre conseller Felip 
Puig a l’alcalde Francesc Colomé 
Per a l’alcalde de les Franqueses, en aquests 
moments de crisi econòmica, “hem de posar 
treball, esforç i creativitat perquè les coses va-
gin endavant i un exemple és la Nit de l’Esport 
on s’ha comptat amb el patrocini d’una em-
presa del municipi que ha fet possible reduir 
les despeses”. 

Colomé va felicitar “a tots els esportistes, 
a totes les juntes directives, als pares i mares 

que teniu paciència cada setmana en els partits 
i entrenaments, us vull agrair la tasca que feu”. 

L’acalde va finalitzar la intervenció accep-
tant el repte d’un partit de pàdel que li havia 
fet el conseller Felip Puig. “Te n’aniràs escaldat” 
va dir en un to simpàtic Francesc Colomé, i 
va afegir que “durant tot el sopar ha presumit 
que ens guanyaria a pàdel i l’hem de posar en 
vereda. Digues dia i hora que a les Franqueses 
t’esperem amb els braços oberts, però vine 
preparat perquè potser sortiràs escaldat”. 

El conseller va cloure els parlaments de la Nit 
de l’Esport agraint haver esta convidat a l’acte. 
“Al darrera dels esportistes, de l’esport de base, 
de la formació hi ha molta gent, molts entrena-
dors, moltes juntes, molts clubs, pares i mares 
que se’n preocupen i això és molt important. 
L’esport és alegria i derrota, sacrifici, salut i tam-
bé alguna cosa més com esforç, treball en comú, 
construir llaços de poble, de comarca i de país”. 

Per acabar, Felip Puig va respondre a Fran-
cesc Colomé amb aquestes paraules. “L’alcalde 
està una mica escamat perquè fa un mes va-
rem venir a Corró d’Amunt a fer unes partides 
de petanca. L’alcalde i el regidor d’Esports van 
assegurar que guanyarien però els vam fer un 
hat-trick, vaig guanyar les tres partides i quinze 
dies després ja no van voler jugar a petanca a 
la Garriga. Ara el repte és el pàdel, pot ser que 
em guanyi, però ja em parlarem”. 

Després dels parlaments i abans de tancar 
la festa els millors esportistes de les diferents 
catetogories es van fer la fotografia conjunta 
commemorativa la XVI edició de la Nit de l’Es-
port de les Franqueses del Vallès. 

Tres de cada quatre franquesins realitzen algu-
na activitat esportiva dos o més dies a la set-
mana durant tot l’any. Aquestes dades són el 
resultat d’una enquesta d’hàbits esportius ela-

borada per la Gerència de Serveis d’Esports i 
el Servei d’Avaluació de la Qualitat de la Dipu-
tació de Barcelona. El diputat adjunt d’Esports, 
Josep Salom, va lliurar l’enquesta a l’alcalde 
Francesc Colomé, i al regidor d’Esports, José 
Ramírez, en una trobada que va tenir lloc la a 
la Diputació de Barcelona. 

Valoració molt bona de les 
instal·lacions esportives 
L’estudi assenyala que el 76,3% dels més de 
18.000 veïns del municipi diuen practicar es-
port de forma regular (dos o més cops a la 
setmana) al llarg de l’any. D’aquests, el 50,2% 
utilitza les instal·lacions esportives de les Fran-

queses del Vallès, considerant bona (53,9%) o 
molt bona (36,5%) la valoració de les instal-
lacions, unes dades que complauen àmplia-
ment tant a l’alcalde com al regidor d’Esports, 
ja que denoten “un grau de satisfacció elevat 
entre la ciutadania pels serveis que tenen al 
seu abast en aquestes instal·lacions”, manifesta 
l’alcalde Francesc Colomé . D’altra banda, un 
10,7% dels ciutadans no practiquen esport. 

Suport per l’avantprojecte 
de la remodelació de la zona 
esportiva de Llerona 
A banda de rebre l’enquesta, la trobada va ser-
vir per fer una breu reunió on l’alcalde i el regi-
dor van demanar suport a la Diputació de Bar-
celona per a la redacció de l’avantprojecte de 
remodelació de la zona esportiva de Llerona. 
També van sol·licitar col·laboració en la millora 
de les instal·lacions en general i en les activitats 
que organitza el Patronat Municipal d’Esports. 

Els millors esportistes de les diferents categories amb l’alcalde, el regidor d’Esports i el conseller d’Interior

L’alcalde i el regidor van demanar 
col·laboració per alguns projectes
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per la població. També el nostre Ajuntament 
celebra el centenari del senyor Joan Sampe-
re que ens va donar un llegat molt important 
l’Ajuntament i a les escoles del nostre municipi.

Rosa Maria Pruna
Presidenta del Consell 

del Poble de Llerona 

VOLUNTARIAT PER LA 
LLENGUA A LES FRANQUESES
Si ets major d’edat, si tens una estona per xerrar 
i vols practicar el català amb una persona que el 
parla habitualment, fes-te APrenenT/A 

Si ets major d’edat, si tens una estona per xerrar 
i vols parlar en català amb una persona que vol 
practicar-lo, fes-te VolUnTAri/ÀriA 

Informar-te’n al: SCC del Vallès Oriental Tel. 93 879 41 
30 vallesoriental@cpnl.cat o bé entra a: www.vxl.cat

Arribat el nou any 2012, sempre es fa balanç 
del que ha passat i del que s’ha fet en l’any que 
ha acabat de passar.

Passat l’agost i arribant a la Festa Major vam 
emprendre l’activitat al nou Consell del Poble 
de Llerona, amb il·lusió, amb cert respecte del 
que comporta la novetat. Ara passats aquests 
4 mesos és hora de repassar el que s’ha fet en 
curt temps i preparar-nos per aquest any 2012.

En el 2011 en el Consell del Poble s’han 
fet les activitats que les entitats del nostre po-
ble tenien programades i ben preparades, que 
han sigut un èxit de participació, a més de per 
primera vegada celebrar la Festa de la Mon-
geta del ganxet un reconeixement als nostres 

productors del llegum que ja m’és denomina-
ció d’origen protegida i el nostre poble n’és la 
capital. També a la rotonda ja hi tenim el carro 
nou com a símbol de la nostra pagesia que no 
està amb decadència sinó que és per mostrar 
que hi ha futur.

Ara toca preparar entre tots els projectes 
futurs, projectes senzills i útils per la nostra po-
blació que puguem seguir gaudint de la nostra 
natura procurant entre tots fer prevaler  el 
civisme, ara són temps de poques despeses i 
molt de seny i de ben segur que és el que fa-
rem. En aquest 2012 tindrem a Llerona nous 
espais per disposar i gaudir per petits i grans, el 
poble creix i hem de procurar qualitat de viure 

CONSELL DEL 
POBLE DE LLERONA

Des de fa uns mesos em va correspondre la 
presidència del Consell del Poble de Corró 
d’Amunt. Com a persona sense més vincle 
amb aquest poble, que haver entrenat a bàs-
quet durant una temporada i alguna passejada 
en moto, vaig assumir aquesta responsabilitat. 

Després de dos consells de poble puc dir, 
des de l’atreviment que dóna la poca experi-
ència atresorada fins ara, que m’he trobat gent 
molt cansada. Gent molt cansada després de 
molts anys de consells del poble, desprès de 
moltes promeses per part dels diferents càr-
recs politics que m’han precedit en el Consell 
del Poble o des de l’Ajuntament. Cansats de 
batallar, de sentir-se com un poble abandonat. 
I malgrat tot...

I malgrat tot amb capacitat d’associar-se 
en l’àmbit de l’esport, en l’àmbit veïnal, cultu-

ral i religiós. Un poble viu contra tot pronòs-
tic, cansat però no vençut. Un poble que sap 
de les coses bones que tenen i que aspira a 
més. 

Hem de trobar la forma entre tots:  els 
veïns, les entitats i els politics d’entendre’ns, 
de pensar les necessitats actuals de Corró 
d’Amunt i de poder planificar el futur. Però és 
una tasca que no només pot recaure en l’Ajun-
tament si no també dels veïns. 

I de moment, aquest veïns, aquestes enti-
tats, han respòs i ho han fet en general amb 
una nota d’excel·lència molt alta.

Per tant ara és l’hora que els polítics ens 
mullem. I mullar-se no vol dir sí a tot que des-
près, per la via dels fets consumats, sigui no. Ni 
vol dir prometre coses sense possibilitats.  Ni 
donar la callada per resposta.

Des de el meu punt de vista vol dir tractar a 
les persones com adultes, escoltar el que de-
mana el poble, gestionar les possibles solucions 
i quantificar les inversions. Explicar als veïns si 
és possible resoldre alguna i en quant temps o 
si per una qüestió del moment actual no es pot 
fer res. Explicar les inversions a la resta dels 4 
pobles per evitar un aïllament moltes vegades 
incentintivat des de les administracions prèvies.

És per tot això que demano a l’equip de 
govern que es miri amb simpatia aquest òrgan 
de participació que és el Consell del Poble i 
doni resposta en la mesura del possible amb 
claredat i amb responsabilitat.

Rafael Bernabé
President del Consell del Poble 

de Corró d’Amunt 

CONSELL DEL POBLE 
DE CORRÓ D’AMUNT
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Els quatre regidors que for-

mem part del grup munici-

pal del PSC a l’Ajuntament 

de les Franqueses del Vallès 

hem assumit amb responsa-

bilitat la conjuntura que en 

uns moments com aquests 

ens toca viure. Mai com en l’actualitat, la llum al 

final del túnel estava tan poc definida. Sabem que 

aquesta llum existeix, però no podem dir quan en 

sortirem. En circumstàncies com aquestes ens calen 

potents focus que ens marquin el camí per no per-

dre’ns i sortir-ne tan aviat com pugui ser.

Cap administració a nivell mundial, de TOTS els 

signes polítics, ha pogut preveure la caiguda en pi-

cat d’ingressos públics que hem patit a partir del 

2009. Però també és veritat que a Catalunya, en els 

últims dos governs d’esquerres, s’han assentat les 

bases d’una societat del benestar pionera a nivell 

mundial en àmbits com la cobertura sanitària i la 

investigació, i en casos com les Franqueses del Va-

llès s’han resolt anacronismes històrics d’anteriors 

governs convergents, com la manca d’equipaments 

educatius. Per al PSC Sanitat i Educació universals 

són els dos pilars fonamentals per al progrés de la 

societat.

Quan veiem que les Franqueses del Vallès es 

queda sense pediatra i altres cobertures mèdiques 

o es retallen serveis educatius que estaven garan-

tits fins ara per la Generalitat de Catalunya com les 

llars d’infants o l’Escola de Música, ens adonem que 

el focus que ens ha de conduir a la sortida del tú-

nel sembla orientat afavorir només els que poden 

prescindir de les cobertures públiques. I encara més, 

quan veiem que els cinc dirigents més importants 

de la sanitat catalana com el propi Conseller o el 

director de l’Institut Català de la Salut són directius 

destacats de les principals mútues privades de Ca-

talunya, sembla que el focus de les retallades té una 

orientació molt concreta i definida; desballestar el 

sistema públic en sanitat i educació per afavorir in-

teressos privats.

Les retallades no és que siguin necessàries, sinó 

que són imprescindibles, però amb dues premisses 

que els pressupostos de la Generalitat no contem-

plen en absolut: cal garantir la qualitat en Sanitat i 

Educació, i sobretot contemplar, que no es fa, tots 

aquells sectors emergents de l’economia, com són 

exportacions, turisme, noves tecnologies i medi am-

bient i donar suport als emprenedors.

Però tot no són males notícies. Per sort a les Fran-

queses del Vallès, allò que depèn exclusivament de 

les competències municipals, podem dir que el PSC 

ha deixat una administració molt sanejada, amb uns 

ràtios d’endeutament i dèficit molt per sota la mitja-

na municipal, llevat, això sí, d’aquelles herències de 

planificació faraònica de l’etapa de Francesc Torné i 

CiU com són despropòsits com el polígon del sector 

N que d’haver-se desenvolupat amb les condicions 

inicials hagués conduit al tancament de cinc grans 

empreses del municipi i augmentar un 50% l’atur al 

municipi.

Esteve Ribalta
Portaveu del Grup Municipal 

Partit dels Socialistes de Catalunya 

Ajustos necessaris 

“La tresoreria de la Genera-

litat segueix en una situació 

molt delicada”. Aquestes són 

paraules recents del Conse-

ller d’Economia i Finances de 

la Generalitat de Catalunya, 

Andreu Mas-Colell. També manifesta que aquests 

ajustos (no es pot gastar més del que s’ingressa que 

és el que ha passat en els anteriors anys de tripartit) 

seguiran per a l’any 2012 i que ja estan previstos en 

els pressupostos d’enguany.

D’aquesta situació financera general i en par-

ticular de la Generalitat, els ajuntament ni molt 

menys en queden al marge ja que la Generalitat, la 

Diputació i l’Estat n’és una font d’activitat i ingres-

sos.

En aquests moments la Generalitat, directa o 

indirectament deu a l’Ajuntament de les Franque-

ses del Vallès prop de quatre milions i mig d’euros. 

M’explicaré. Indirectament tres milions d’euros a 

l’empresa que va construir l’Escola Camins i un milió 

d’euros per a la que va finalitzar la zona esportiva 

de Corró d’Avall, i directament mig milió d’euros 

que corresponen a subvencions pendents per tal 

de finançar les escoles bressol del municipi i també 

la nostra escola de música. No en tenim cap dubte 

que ens ho pagaran i així ens ho han fet saber, però 

aquest retard ens ha produït i produirà tensions de 

tresoreria importants.

Amb aquest escenari d’ajustos necessaris, 

l’Ajuntament de les Franqueses no quedarà enrere 

ja que com deia el Conseller “no podem gastar més 

del que ingressem”. Així doncs, aquest Govern ja ha 

començat a treballar al respecte i us en posaré dos 

exemples. El gabinet de premsa i comunicació ha 

tingut un cost per a l’exercici 2011 de 240.000 eu-

ros (110.000 personal, 90.000 televisió per internet i 

40.000 butlletí i agenda municipal). Aquesta despe-

sa des de ja, queda reduïda a 160.000 euros (60.000 

personal, 79.000 televisió VOTV i 30.000 butlletí i 

agenda) produint-se un estalvi de 80.000 euros que 

són molts diners.

El mateix ha passat amb el bus urbà que d’una 

despesa anual de 120.000 euros ara quedarà reduï-

da a 55.000 euros.

Aquests són dos exemples dels ajustos que fa-

rem en els propers pressupostos de 2012, mirant de 

no haver de tancar serveis que actualment es donen 

però si caldrà una re-enginyeria dels mateixos per 

tal que siguin sostenibles.

Francesc Colomé
Portaveu del Grup Municipal

Convergencia i Unió 

PSCCIU
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Fa algun temps, quan està-

vem amb converses amb els 

diferents grups per veure de 

formar equip de govern, un 

excompany de partit de l’ac-

tual alcalde, em va dir que no 

esperés res de nou d’ell. En el 

moment m’ho vaig prendre com una pulla dintre de 

CiU. De totes maneres no vaig estar-me de preguntar 

per què, i em va dir “molt senzill tot el que sap ho après 

de nosaltres”. No vaig donar-hi més importància, però 

mica en mica els fets els hi donen la raó. 

Ens van venir com foc nou, com un equip de go-

vern amb ganes de diàleg i de consensuar les grans 

problemàtiques.

De moment de tot això més aviat poc i tot que pot 

ésser comprensible donada l’actual composició de 

forces hi ha algunes actituds que tenen molt de per-

sonals i poc d’equip de govern.

El no convocar la junta de portaveus fins a sis me-

sos després de la seva creació, el voler disposar d’un 

gerent i dos assessors perquè li resolguin la papereta 

en tots aquells assumptes que es van originar quan 

encara estava en equip de govern. El no convocar la 

comissió de finances locals fins al febrer, possiblement 

poc abans que s’aprovin els pressupostos. El no abo-

nar les despeses que es deuen als regidors de l’oposi-

ció fins ara, des de el mes de juliol, quan els regidors 

amb “nòmina” han cobrat puntualment. L’hipotecar 

les condicions de treball de les treballadores del servei 

d’atenció domiciliaria amb el consell comarcal fins al 

2020, molt més enllà del que s’estén el seu mandat.

Però la gota que ha vessat el got han estat les dues 

últimes joies. Per un cantó l’acomiadament de quatre 

treballadors, tot i que em consta que a alguns se’ls ha 

buscat una sortida laboral, i l’entrada a VOTV que ens 

costarà 80.000 € durant l’any que ve, més assumir l’im-

pagament de 35.000 € més per la sortida en espanta-

da durant el 2010.

En el punt dels 4 acomiadaments dir que es tracta 

del personal de premsa de la casa, una auxiliar admi-

nistratiu i una recepcionista. Es destrueixen dos llocs de 

treball per crear-ne un d’extern. És més no es fa un pro-

cés obert i transparent d’adjudicació del servei sinó que 

es dóna a dit a una persona propera a l’alcalde i al seu 

partit. Possiblement sigui legal però també una pràcti-

ca de poca transparència i de poca cultura democràtica.

I tot això sense saber quins pressupostos tindrem 

per l’any 2012, ni quins serveis haurem de reduir, ni si 

podrem assumir més càrregues econòmiques. 

Mentre els altres serveis estan pendents de reno-

vació, esperant els pressupostos, la televisió comarcal, 

la privatització de les treballadores familiars i el col-

locar a personal sense que siguin part de la plantilla, 

no han d’esperar a aquest molest tràmit de: vull mun-

tar el meu regne de putxinel·lis es pugui o no, ja reta-

llarem altres coses si cal.

Però l’esperança és l’últim que es perd, confio i es-

pero que aquella part que l’alcalde va demostrar du-

rant les eleccions i els 21 dies posteriors, triomfi sobre 

el costat fosc que hem vist fins ara i per fi puguem viu-

re realment un Ajuntament democràtic i transparent.

Rafael Bernabé
Portaveu del Grup Municipal Les Franqueses Imagina 

Empezando el año, qué tal 

unas gotitas de optimismo?

Bueno, por fin terminó el 

2011. Somos conscientes de 

que fue un año difícil para 

mucha gente. Quedará re-

gistrado como un año en el 

cual muchos tuvimos que ajustarnos el cinturón al 

máximo; se nos impusieron medidas de ahorros, re-

cortes… y en general, un año lleno de sacrificios. La 

economía del país entero se vino abajo en un tiempo 

demasiado corto y la palabra más mencionada –en to-

dos los sectores y a todo nivel– fue la palabra “crisis”! 

Creció la desconfianza en el mercado y empezamos 

a ver el cierre de muchas empresas, a consecuencia 

de todo ello. Concretamente en nuestro pueblo de 

les Franqueses la tasa de paro aumentó considera-

blemente y tristemente vimos cómo las filas del INEM 

cada día crecieron más y más.

Aquella situación era ya insostenible y afortuna-

damente llegó el 20N, día en el cual dijimos “ya basta” 

y mediante nuestros votos en las urnas finalmente le 

pudimos dar un giro político al país, factor absoluta-

mente necesario e imprescindible de cara a Europa y 

al mundo entero, en bien de una recuperación econó-

mica… por supuesto a largo plazo.

Desde el Partido Popular, queremos transmitir 

un mensaje de agradecimiento a todas aquellas per-

sonas que confiaron y siguen confiando en nosotros y 

decirles que efectivamente cada voto significó mucho 

y fue muy importante; queremos, de igual forma, dar 

un mensaje esperanzador y de optimismo para poder 

afrontar este 2012 con mucha ilusión. Lógicamente 

no podemos esperar milagros y sabemos que la recu-

peración será larga y tendrá que venir a partir de más 

sacrificios; pero todos tenemos que ser conscientes de 

que la situación actual, a partir de la cual se toman las 

riendas, es bastante complicada y compleja… pero al 

menos ya hemos empezado a retomar el rumbo que 

este país necesitaba urgentemente para reconducirlo 

y llevarlo a buen destino.

Deseamos a todos los hogares de les Franqueses 

del Vallès que este año 2012 sea un año positivo, prós-

pero y que podamos encontrar las herramientas ne-

cesarias para afrontar cada día con coraje, confianza, 

sencillez y mucho optimismo!

Javier Álvarez
Portaveu del Grup Municipal Partit Popular 

LFI PP
El forat negre

En els últims dies, de forma 

informal, el regidor d’Hi-

senda de l’Ajuntament de 

les Franqueses ha donat 

a conèixer que el forat als 

comptes municipals de 

l’empresa pública Les Franqueses Entorn Verd, S.A., 

és d’uns 12 milions d’euros aproximadament, que-

dant pendent de l’informe econòmic financer, que 

farà la Diputació de Barcelona, ja que la tan promesa 

auditoria de comptes municipal, que figurava en el 

programa electoral, finalment no es farà.

Ara, els responsables del govern volen expli-

car que aquesta situació és cosa dels responsables 

anteriors i no va amb ells, però, cada dia que passa 

queda més palès que les responsabilitats són dels 

que van prendre decisions que han afectat l’erari 

públic i de retruc la ciutadania del municipi.

No cal que es culpi a d’altres, sinó assumir res-

ponsabilitats i posar-hi solucions. Hem arribat a 

aquesta situació tan greu a causa d’una moció de 

censura que va portar al govern un grup de gent 

que només es va dedicar als seus interessos i als del 

seu entorn, que va prendre decisions que van perju-

dicar l’Ajuntament, les empreses adjudicatàries i els 

propietaris.

Ens cal saber on som amb una auditoria com 

cal. Després, caldrà prendre les mesures adients per 

poder tirar endavant, salvant al màxim els serveis 

bàsics que els veïns de les Franqueses es mereixen, 

i treure aquelles despeses innecessàries o que es 

poden reduir. 

El mal ja està fet, les decisions que s’han dut a terme 

han produït pèrdua de subvencions, no poder in-

gressar 5 milions d’euros per la venda de parcel·les, 

despeses amb les empreses adjudicatàries i els pro-

pietaris del sector on l’anterior govern va bloquejar 

les obres. Ara cal prendre decisions per intentar re-

dreçar la situació, però sense perdre de vista la pers-

pectiva perquè no sigui només fum d’encenalls.

Francesc Torné
Portaveu del Grup Municipal 
Convergència per les Franqueses

CpF
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Des del nostre partit, UPLF i 

a través de la nostra regido-

ria d’Obres i Serveis estem 

lluitant i col·laborant des de 

l’equip de govern per poder 

complir el nostre programa 

electoral tot i que ens trobem 

amb dos problemes greus, en primer lloc la crisi eco-

nòmica general i en segon terme la crisi econòmica 

que pateix l’Ajuntament de les Franqueses. Aquest úl-

tim problema fa difícil però no impossible poder acon-

seguir els objectius fixats des d’UPLF. En sis mesos que 

portem a govern s’està treballant força. 

S’ha començat la poda d’hivern i la tala d’alguns 

arbres del municipi que degut al seu mal estat eren 

un perill per la seguretat pública, com així va quedar 

patent per exemple amb la caiguda d’alguns pins de la 

plaça Gaudí. S’estan negociant serveis tan importants 

com per exemple el Transport Urbà, intentant rebaixar 

el seu cost en un 50% i que el servei es vegi afectat 

mínimament. S’ha negociat l’increment a la factura de 

l’aigua, l’augment proposat per Sorea era d’un 24% i 

s’ha aconseguit que només sigui d’un 13,81%. Estem 

treballant per reduir la despesa de l’enllumenat pú-

blic. També treballem per posar al dia serveis que ja 

fa temps que estan caducats i adaptar-los a la realitat 

econòmica. 

Així mateix, la bona entesa entre els partits que 

formem part de l’equip de govern, ha fet possible que 

desprès de tres anys aquest Ajuntament tingui un 

pressupost de regularització pel 2011 i unes ordenan-

ces fiscals pel 2012 i s’està elaborant el pressupost per 

aquest any 2012, que lamentablement amb la situació 

econòmica que pateix l’Ajuntament ens obliga a tenir 

una política d’austeritat i no ens permet fer tots els 

projectes que ens agradaria, però això no vol dir que 

no puguem superar aquesta situació i fer realitat tots 

els desitjos que UPLF té pels ciutadans de les Franque-

ses.

Aprofitem aquestes línies per desitjar-vos des 

d’UPLF un Bon Any i que tots els vostres desitjos es 

facin realitat.

Vanesa Garcia
Portaveu del Grup Municipal 

Unión de Pueblos de Les Franqueses 

Comencem l’any 2012 amb 

una gran pujada d’impostos 

municipals. Això és degut a 

que el govern de CIU-PP-ERC-

PSC-UPLF van aprovar les OR-

DENANCES FISCALS del 2012, 

on es regula un increment de 

tots els preus públics en un 4,5%, així com les escom-

braries s’augmenten més del 10%, en la plusvàlua no 

acorden bonificacions pels casos que quan un mort i 

la seva parella de fet o matrimonial adquireix la mei-

tat de la vivenda habitual, haurà d’apagar a l’Ajunta-

ment de les Franqueses per aquest impost xifres molt 

elevades partint dels 4.000 euros. Ajuntaments com 

Granollers, Canovelles, la Garriga, etc. apliquen boni-

ficacions pels casos de transmissió mortis causa en la 

vivenda habitual. PxC de les Franqueses va sol·licitar 

aquestes bonificacions i van ser rebutjades pel regi-

dor d’Esquerra, Angel Profitós, i el govern. També han 

aprovat l’increment en les llicències d’activitats a les 

Franqueses que són més cares, existeix una variació 

de mitja entre el 25%-40%, que en els municipis ve-

ïns com Canovelles i Granollers, impedint incentivar 

la creació i instal·lació de noves empreses al nostre 

municipi. El lema del senyor Álvarez, regidor del PP, en 

els debats pre-electorals era portar les Franqueses al 

món, i em sembla que el què passarà és que els em-

presaris de les Franqueses marxaran al món. Ja hem 

vist tancaments d’empreses. L’Impost de Bens Immo-

bles s’ha vist augmentat per les noves ordenances, 

però gràcies al PP, que també governa a les Franque-

ses, tindrem un augment de casi un 15%.

Per altra banda i sense comunicar-ho al PLE, a pro-

posta de la regidora de Serveis, Vanesa García d’UPLF, 

es va aprovar per Junta de Govern Local augmentà un 

13,81% el subministrament de l’aigua. Com a novetat 

tenim que a partir d’aquest any l’Ajuntament cobrarà 

per la celebració de matrimonis civils, fet que no s’en-

tén precisament aquest any quan tenim 11 regidors a 

govern i es poden repartir l’agenda de casar.

Malauradament, hem deixat l’any amb un incre-

ment de la taxa d’atur en un 16,98%, i 1.730 persones 

aturades, i em preocupa com podrem afrontar aquest 

any amb tantes persones sense feina ni ingressos i 

amb aquests increments dels impostos; mentre l’Ajun-

tament continua fent festes.

Josep Badia 
Portaveu del Grup Municipal 

Plataforma per Catalunya  

UPLF PxC
Vivim, des de fa ja uns quants 

anys, en una situació d’incer-

tesa econòmica permanent. 

Ens deien que era excepcional, 

però s’ha convertit en habitual 

i hem d’aprendre a conviure-

hi. 

Tots sabeu com aquesta situació afecta especial-

ment al nostre municipi, i tots en coneixeu els motius. 

El nostre Ajuntament és, en certa manera, una 

gran família. I hem de fer el mateix que feu vosaltres. 

Hem aconseguit mantenir, i tots sabeu que no és fàcil 

ara mateix, el mateix import de línia de crèdit bancari 

a curt que teníem l’any passat. També, com les famíli-

es que pateixen, hem allargat una part dels préstecs a 

llarg que tenim, per rebaixar les nostres quotes anuals. 

En concret, tres préstecs demanats al 2002 i al 2003 

per import de 6.434.000 euros, dels que a data d’avui 

en devem 4.032.000. També sabeu, segur, que quan la 

família decideix ajustar despeses, el procés no és au-

tomàtic. Sempre hi ha algú que segueix gastant, o qui 

considera que les seves despeses són imprescindibles. 

En ens sortirem, espero, i vull felicitar en aquest sentit 

al personal de les meves àrees per la voluntat d’estalvi 

demostrada en el dia a dia i les iniciatives preses en 

aquest sentit. 

Més bones notícies. Ja estem en disposició de 

pagar, dins del termini pactat amb els creditors, una 

quantitat superior als 300.000 euros, d’una sentència 

perduda. A mitjans de febrer tindrem els resultats 

d’una Auditoria dels nostres comptes del 2010, també 

sense despesa per nosaltres, i una reunió posterior del 

grup d’estudi de les finances municipals. 

Unes ratlles per la gent d’Esquerra. Teniu raó. A 

més d’Hisenda, portem Participació Ciutadana. I fem 

coses, i les fem sense diners, i les hem d’explicar. Ja 

hem aconseguit suport tècnic de la Diputació per tirar 

endavant les consultes populars prioritàries (Falgar i 

Centre Cultural). Estem treballant per acomplir aquest 

punt del nostre programa. 

També tenim en marxa el grup de treball per trac-

tar els problemes derivats dels impagaments d’hipo-

teques. Com tot el que impulsa la nostra regidoria, 

obert a govern i oposició i a regidors i no regidors. 

Per acabar, dues qüestions. Espero que aquest 

butlletí sigui el darrer que rebeu en aquest format. 

Veureu que sí que estalviem, tot mantenint el vostre 

dret a rebre informació. I si la columna d’altres partits 

és més llarga que la nostra, no és perquè tinguin més 

coses a dir. És perquè nosaltres sí que ens ajustem a 

l’espai marcat, igual per a tots. 

Salut i República. 

Àngel Profitós  
Portaveu del Grup Municipal 

Esquerra Republicana de Catalunya
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ESPECIALITAT PROFESSIONAL VISITA HORARI CONSULTA
Directora Mota Jimenez,Gema
Adjunta a la Direcció Pérez Fernández, Marta
Medicina General Rebordosa Serras, Josep Dilluns a divendres MATI 2
 Uriz Urzainqui, Nieves Dilluns a divendres MATI 2
 Alier Soler Rosa Dimarts, dimecres, dijous i divendres MATI 4
  Dilluns TARDA 4
 Presas Ferrer, Miquel Dilluns MATI 4
  Dimarts ,dimecres, dijous i divendres TARDA 4
 Jabalera Lopez,Susana Dimarts i dijous MATI 16
  Dilluns, dimecres i dijous TARDA 16
 Marcas Vila, Àlex Dilluns, dimecres i divendres MATI 16
  Dimarts i dijous TARDA 16
 Palero Cadirat, Olga Dilluns, dimecres i divendres MATI 8
  Dimarts i dijous TARDA 8
 Anton Lloreda, Gloria Dimecres, dijous i divendres MATI 8
  Dilluns, dimarts TARDA 8
 Serra Cordoba, Marga Dimarts i dijous MATI 6
   Dilluns, dimecres i divendres TARDA 6
 Casermeiro Cortés, Jose M. Dilluns i dimarts MATI 6
  Dimecres, dijous i divendres TARDA 6
Pediatria Ducet Vilardell, Purificación Dilluns a divendres MATI 12
 Romo Cruz, Lourdes Dilluns, dimarts, dijous i divendres MATI 9
  Dimecres  TARDA 9
 Corniel Peña, Jeimy L. Dilluns a divendres TARDA 9
  Dimecres MATI 9
Infermeria Sabaté Casellas, Rosa Dilluns a divendres MATI 1
 Collado Vicho, Ana Belen Dilluns a divendres TARDA 1
 Albarran Molina, Consuelo Dilluns a divendres MATI 3
 Martinez Vacchiano, Mª Eugenia Dilluns, dimecres, i divendres MATI 5
  Dimarts i dijous TARDA 5
 Homs Padrisa, Dolors Dilluns i dimarts MATI 5
  Dimecres, dijous i divendres TARDA 5
 González Castillo, Sara Dimecres, dijous i divendres MATI 7
  Dilluns i dimarts TARDA 7
 Peréz Fernández, Francisca Dimarts, dimecres, dijous i divendres MATI 7
  Dilluns TARDA 7
 Méndez Blanco, Soledad Dilluns, dimecres i divendres MATI 17
  Dimarts a dijous TARDA 17
 Matias Mateos, M. Teresa Dimarts i dijous MATI 17
  Dilluns, dimecres i divendres TARDA 17
Odontologia Carretero Gonzalez, M. José Dilluns a divendres MATI 17
Infermeria Ped. Lucas Ruiz, M. Rosario Dilluns a divendres MATI 11
 Castro Navarro, Dolors Dilluns, dimarts, dijous i divendres MATI 10
  Dimecres  TARDA 10
 Arias Perianez, Antonia Dillun a divendres TARDA 10
Ass, Social Pardo Casado, Agustín Dilluns, dimecres i dijous MATI 14
Passir Llevadora Biern Gómez, Carmen Dimarts, dimecres i dijous MATI 15
  Dilluns TARDA 15
 Noval Llorach, Araceli Dilluns i divendres MATI 15
  Dimecres i dijous TARDA 15
Extraccions Infermeria Dilluns a divendres 8,30 a 9,15 20

CAP LES FRANQUESES. Tel. 93 861 80 30 (Centre d’Atenció Primària obert de 8 a 20 h)
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CAP CORRÓ D’AVALL. Tel. 93 840 42 00 (Centre d’Atenció Primària obert de 8 a 20 h)
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Medicina General Velayos Balcells, Ramon Dilluns, dimarts, dimecres i divendres MATI 2
  Dijous TARDA 2

 Hernández Huet, Enric De dimarts a divendres MATI 1
  Dilluns TARDA 1

 Malfeito Gual, Regina Dijous MATI 2
  Dilluns, dimarts, dimecres, divendres TARDA 2

 Arumi Prat, Montserrat Dilluns, dimarts MATI 1
  Dimecres, dijous, divendres TARDA 1

Pediatria Bech Peiro, Susana Dilluns, dimecres, dijous i divendres MATI 4
  Dimarts TARDA 4

Infermeria Simon Garcia, Gemma Dilluns, dimarts, dimecres i divendres MATI 3
  Dijous TARDA 3

 Saborit Marin, M. Isabel De dilluns a divendres TARDA 3

 Albaladejo Quesada, Nati De dimarts a divendres MATI 0
  Dilluns TARDA 0

Infermeria PED. Roura Escrigas, Imma Dilluns, dimecres, dijous i divendres MATI 6
  Dimarts TARDA 6

Ass. Social Pardo Casado, Agustín Divendres MATI 3

Extraccions Infermeria Dilluns, dimarts i divendres 8 a 9 6

PASSIR Llevadora Vigil Mamani, Mercedes  Dilluns   MATI 5
  Dimecres TARDA 5



f
e

s
TA

 M
A

Jo
r

 d
e

 C
o

r
r

Ó
 d

’A
M

U
n

T

HORARI D’ATENCIÓ 
AL CONTRIBUENT:

Ajuntament 
(de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h)
Bellavista 
(primer dilluns de mes, de 10 a 13.30 h, 
excepte els mesos de març, abril, maig i juny, 
que és tots els dilluns de 10 a 13.30 h)

Per facilitar la gestió recomanem domiciliar 
els rebuts pel banc, cobrament que es faria 
just a la meitat del període de recaptació, 
de la qual cosa vostè serà degudament 

informat, amb la suficient antelació 
mitjançant una carta informativa

  ADRECES  
  ELECTRòNIQUES 
  DE L’AJUNTAMENT
 Administració General aj.franqueses@lesfranqueses.cat

 Alcaldia francesc.colome@lesfranqueses.cat

 Biblioteca Municipal biblioteca.franqueses@lesfranqueses.cat

 Centre Mpal. de Joves de Bellavista centrejoves.bellavista@lesfranqueses.cat

 Centre Mpal. de Joves de Corró d’Avall centrejoves.corro@lesfranqueses.cat

 Consell del Poble de Llerona consellpoble.llerona@lesfranqueses.cat

 Comunicació munsa.viure@lesfranqueses.cat

 Cultura i Educació Infància i Joventut  jose.algar@lesfranqueses.cat

 Dinamització Econòmica, Treball i Comerç montse.aliberch@lesfranqueses.cat

 Centre de Formació d’Adults escola.adults@lesfranqueses.cat

 Escola Bressol Mpal. Les Tres Bessones escolabressol.3bessones@lesfranqueses.cat

 Escola Bressol Municipal Massagran escolabressol.massagran@lesfranqueses.cat

 Escola Mpal. de Música Claudi Arimany escola.musica@lesfranqueses.cat

 Oficina Tècnica Pla de Barris   pladebarrisbellavista@lesfranqueses.cat

 Esports esports@lesfranqueses.cat

 Jutjat de Pau jutjat.pau@lesfranqueses.cat

 Oficina Mpal. d’Informació al Consumidor omic@lesfranqueses.cat

 Agricultura, Territori i Sostenibilitat   materesa.serra@lesfranqueses.cat

 Serveis Centrals, Hisenda i Participació    joaquim.bach@lesfranqueses.cat

 Urbanisme cristina.fuentes@lesfranqueses.cat

 Polítiques Socials miriam.soria@lesfranqueses.cat

 Punt d’Informació Juvenil pij.franqueses@lesfranqueses.cat

 Servei de participació participa@lesfranqueses.cat

 Sala de Lectura Can Ganduxer salalectura.ganduxer@lesfranqueses.cat

 Secretaria lluis.munoz@lesfranqueses.cat

 Seguretat Ciutadana policia@lesfranqueses.cat

 Servei d’Atenció a la Ciutadania sac@lesfranqueses.cat

 Obres i Serveis  manuel.fernandez@lesfranqueses.cat

 Viver d’Empreses viver.empreses@lesfranqueses.cat

HORARI DEL SAC*
*Servei d’Atenció a la Ciutadania

De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h

I dimarts i dijous de 16.00 a 18.00 h

*El SAC està situat a: l’edifici de l’ajuntament. Tel. 93 846 76 76

Plaça Espanya, 5 (Bellavista). Tel. 93 861 54 35

HORARI PIH
 Punt d’informació d’Habitatge (Oficina Pla de Barris)

 Adreça : Passeig Andalusia 15-17 (Bellavista)

 Horari: De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h

SOREA
Horari d’atenció al públic (dependències de l’Ajuntament)

Dimarts i divendres d’11 a 13.30 h

URGèNCIES MèDIQUES
(Corró d’Avall, Llerona, Marata, Corró d’Amunt, 

Bellavista i Granollers Nord)

De dilluns a divendres: a partir de les 19 h, 

truqueu al 061.

Dissabtes: de 9 a 17 h, dirigiu-vos al CAP 

Les Franqueses (C/ Girona, 290). 

A partir de les 17 h, truqueu al 061.

Diumenges i festius: truqueu al 061.

INJECTABLES I CURES
Dissabtes: de 9 a 9.30 h, inject ables, 

i de 9.30 a 10 h, cures, al CAP Les 

Franqueses; a partir de les 17 h, 

a l’Hospital General de Granollers.

Diumenges i festius: dirigiu-vos a 

l’Hospital General de Granollers.

TV LES FRANQUESES
www.lesfranqueses.cat

www.tvlf.cat

  CALENDARI DE FESTES 
  PER A L’ANY 2012
 6 gener Divendres Reis

 6 abril Divendres Divendres Sant

 9 abril Dilluns Dilluns de Pasqua Florida

 1 maig Dissabte Festa del Treball

 18 maig Divendres L’Ascensió

 6 juliol Divendres Festa Major de Bellavista

 8 juliol Dissabte Festa Major de Marata

 4 agost Dissabte Festa Major de Corró d’Amunt

 15 agost Dimecres L’Assumpció

 8 setembre Dissabte  Festa Major de Llerona

 11 setembre Dimarts Diada Nacional de Catalunya

 14 setembre Divendres Festa Major de Corró d’Avall

 12 octubre Dimarts Festa Nacional d’Espanya

 1 novembre Dijous Tots Sants    

 6 desembre Dijous Dia de la Constitució

 8 desembre Dissabte La Immaculada

 25 desembre Dimarts Nadal

 26 desembre Dimecres Sant Esteve
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 CALENDARI FISCAL 
DE L’ANY 2011 

Impost Vehicles Tracció Mecànica: del 3 de febrer al 4 d’abril de 2012

Mercat Municipal (1r trimestre): 3 de febrer a 4 d’abril de 2012

Impost Béns Immobles Urbans 
(1a fracció domiciliats): 1 de juny de 2012

Taxa per Gestió de Residus Domèstics 
(1a fracció domiciliats): 1 de juny de 2012

Taxa per Gestió de Residus Comercials  1 de juny de 2012
(1ra. fracció domiciliats):

Taxa Recollida d’Escombraries Selectives 1 de juny de 2012
(1ra. fracció domiciliats):

Impost Béns Immobles Urbans (no domiciliats): del 4 d’abril al 5 de juny de 2012

Taxa per Gestió de Residus Domèstics (no domiciliats):  del 4 d’abril al 5 de juny de 2012

Taxa per Gestió de Residus Comercials (no domiciliats): del 4 d’abril al 5 de juny de 2012

Taxa Servei de Cementiri Municipal: 4 d’abril al 5 de juny de 2012

Taxa Recollida d’Escombraries Selectives (no domiciliats): 4 d’abril al 5 de juny de 2012

Taxa per Entrada de Vehicles (Guals): 4 d’abril al 5 de juny de 2012

Mercat Municipal (2n trimestre): 4 de maig al 4 de juliol de 2012

Mercat Municipal (3r trimestre): 3 d’agost al 3 d’octubre de 2012

Impost Béns Immobles Urbans (2a fracció domiciliats): 2 de novembre de 2012

Taxa per Gestió de Residus Domèstics 
(2a fracció domiciliats): 2 de novembre de 2012

Taxa Recollida d’Escombraries Comercials 2 de novembre de 2012
(2a. fracció domiciliats):

Taxa Recollida d’Escombraries Selectives 2 de novembre de 2012
(2a. fracció domiciliats):

Impost Béns Immobles Rústics: 5 de setembre al 5 de novembre de 2012 

Impost Activitats Econòmiques: 5 de setembre al 5 de novembre de 2012

Mercat Municipal (4t trimestre): del 2 de novembre de 2012 al 

 3 de gener de 2013
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BUTLLETÍ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

Fe Fernández, “En el moment que desapareix 
una llibreria desapareix quota de llibertat”
Fa unes setmanes, a la 26a Nit de l’Edició, la llibretera Fe Fernández va rebre el premi Memorial Ferran Lara, 
que atorga cada any la Cambra del Llibre de Catalunya per distingir un emprenedor jove del sector. 
La llibreria de la Fe es diu L’Espolsada i s’ubica a la plaça de corró d’Avall que duu el mateix nom. 

literària i amb la de traductora. Ara m’agradaria fer 
una traducció, potser ho trobo a faltar com a hobby. 

Un dels pilars del seu negoci és la fidelitat dels 
seus clients. Com l’aconsegueix?
També treballant molt! S’han de generar complicitats  

però només venen si tu fas bé la teva fei-
na i, diguem, es conjuren tots els as-

tres. La fidelització arriba perquè 
aquella persona confia en tu 

perquè tu li has recomanat 
un sèrie de llibres o ha re-

galat una sèrie de llibres 
que tu li has indicat i 
resulta que aquests lli-
bres han “funcionat”, 
a partir d’aquí 
s’estableix una 
confiança que 
et fa passar 
a ser pres-
criptora. És el 

més bonic de 
l’ofici. Per exem-

ple, quan com-
pres novetats pensar : 

“Aquest llibre serà per tal” 
o “aquest conte encaixarà amb 

aquest nen”. 

S’ha de tenir ull clínic. 
Sí i per això has de conèixer molt els lectors. Per 
aquest motiu sempre tenim les portes obertes. 

Al bloc de la llibreria ha escrit que els del seu 
gremi feu “una feina de franctiradors culturals a 
peu de carrer”. Què significa aquesta etiqueta?
La cadena del llibre és molt llarga i nosaltres som l’úl-
tim engranatge i els que estem en contacte amb el 
lector. Hi ha algú que decideix escriure un llibre, algú 
que decideix publicar-lo, en el cas de la traducció hi 
ha uns editors que decideixen comprar els drets a 
l’exterior, un traductor que fa la feina, un editor que 
decideix incorporar aquell llibre al catàleg, un comer-
cial que ve a llibreria i el ven i un llibreter. Estem al 
peu de carrer perquè som els que vivim la crisi de 
la gent en aquets moments. Els editors viuen en el 
seu despatxet, ells editen moltes obres però qui fa 
que es vengui o no dins de moltes altres coses, com 
les crítiques literàries, i altres passos, són els llibreters. 

Parlant de crítiques literàries, precisament una 
de les crítiques que es fa a obres que tenen 
molt reso als mitjans i acaben sent bestsellers, 
és que alguns d’aquest llibres no tenen tanta 
qualitat com obres poc conegudes. Ens ho hem 
de creure? 
Fa poc em preguntaven quin era el llibre més venut 
del 2011 a L’Espolsada i no és un bestseller. S’hi ha 
convertit perquè és el més venut però no entraria 
dins la categoria; és el Primavera, Estiu, etcètera de la 
Marta Rojals, una primera novel·la d’una noia de les 
terres de l’Ebre. Aquesta és la feina del llibreter. Quan 
entres a la llibreria jo no tinc els bestsellers a primera 
fila perquè la gent ja els troba si els poses en un racó. 
Quan entres a la llibreria procuro que facis un recor-
regut d’altres coses que jo et vull suggerir o que si la 
persona en qüestió em deixa jo li pugui suggerir altres 
novetats. Però no ens hem d’enganyar, els bestsellers 
et donen de menjar però a la vegada també et per-
meten poder vendre altres llibres d’una altra qualitat 
literària, pel meu gust perquè això va en funció de 
cada llibreter. 

Quan explica que els llibreters són “una espècie 
en perill d’extinció” i demana la seva protecció. 
Què proposa exactament? Si no hi ha deman-

da dels lectors qualsevol 
economista ens diria que és 
lògic que l’oferta es redueixi. 
Una cosa és l’oferta del que es publi-
ca perquè es publica molt però aquest 
és un tema que s’haurien de plantejar als 
editors –encara que de rebot ens afecta a nosaltres 
perquè el volum de novetats és tan constant que tot 
el dia estàs tornant perquè t’arriben novetats. L’espai 
és el que és i tu has de decidir què tornes i què agafes 
de nou. Això és una part de la feina. Quan demanava 
que es protegís al llibreter, no estava reclamava sub-
vencions sinó que es posi en alça la figura del llibre-
ter perquè fem una feina i amb tot el tema digital... 

La pirateria farà molt mal. Ja hem 
vist que ha passat amb la mú-

sica i nosaltres no estarem 
exempts d’això perquè 
funcionen igual i la gent 
està disposada a no pa-
gar. El llibreter no és un 
venedor qualsevol, amb 
tot el respecte per tot-
hom que ven, nosaltres 

trafiquem amb cultura. 
Normalment la cultura és 

deficitària de per se perquè 
estem en el país que estem i es 

valora el que es valora. 

Escassos hàbits de lectura. 
Estem a la cua d’Europa. Els llibreters tenim la influèn-
cia limitada i només arribem als lectors que es deixen. 
En el moment que desapareix una llibreria desapareix 
quota de llibertat. Com diu Joan Margarit, la llibreria 
és llibertat. Tu vens aquí, llegeixes, tries, et formes, cre-
es opinió, obres ment. 

Però per exemple, amb l’eBook també es pot 
escollir des de casa. 
Des de casa et pots descarregar el llibre que t’inte-
ressa però et saltes una feina que ha fet un editor i 
un llibreter. L’editor decideix quins llibres publicar i 
quins no, hi ha uns criteris, hi ha algú que fa una tasca. 
Si ho pengem tot per internet i cada autor escriu i 
penja el que vol, arribarà un moment que serà un 
maremàgnum de coses penjades i ningú haurà triat; 
es primarà la qualitat literària o el “jo publico perquè 
vull publicar”? No ens desenganyem en aquest país 
s’estan venent molts “trastos” electrònics perquè són 
ginys electrònics però la majoria de gent no els fa 
servir per llegir. És així de trist i de cert. S’ha intentat 
que les descàrregues de l’eBook es fessin des de la lli-
breria i que el llibreter pogués aconsellar i s’emportés 
una part del benefici. Tinc clar que els llibreters serem 
els primers a desaparèixer però dins l’entramat dels 
pobles i les ciutats que cada cop estan més idiotitzats, 
passegem i només veiem les mateixes grans marques,  
estem perdent les botigues diferents que marcaven la 
diferència. A Europa pots trobar llibreries molt diver-
ses però aquí... cada cop en tanquen més. 

La llibreria va obrir en un moment que les Fran-
queses creixia en nombre d’habitants. D’al-
tra banda, L’Espolsada també ha enganxat el 
temps de crisi però afortunadament el mes de 
febrer la llibreria farà cinc anys. Ho celebrarem 
amb optimisme? 
I tant! Si més no ho celebrarem amb optimisme. Cap 
aniversari l’hem deixat de celebrar. Pensem que una 
llibreria ha de celebrar cada any de la seva vida per-
què és un mèrit que sobrevisqui. Varem obrir al febrer 
del 2007 que la crisi ja apuntava i... aquí estem. Pràc-
ticament tots els locals del voltant estan buits però 
anem resistint a base de pencar molt. 

La Cambra del Llibre 
li ha reconegut el mèrit 
d’haver impulsat “el somni” 
d’obrir una llibreria amb una 
fórmula d’èxit. Quina és la recepta 
d’aquesta fórmula? 
Aquest titular de fórmula d’èxit m’agrada molt però 
no sé ben bé què s’interpreta! Quina és la recepta? 
Treballar molt! No té més secret. Bàsicament cal dei-
xar-hi l’ànima. Èxit? Èxit perquè ha transcendit i és un 

llibreria que rep molta gent de fora de les Franque-
ses perquè ha arribat per diferent vies. Però l’èxit 

s’hauria de traduir en poder viure de la llibreria, 
i aquest seria un altre tema... 

Quan diu que ha arribat per diferents 
vies, és evident que L’Espolsada des d’un 
primer moment ha apostat per les no-
ves tecnologies com obrir un blog o un 

compte a Twitter i a Facebook, a banda de 
la pàgina web. 

És una manera de poder sortir del municipi. Una 
altra cosa és el boca-orella; una persona ve a la llibre-
ria i queda contenta i després ho diu als seus amics i 
aquests també venen. El boca-orella és de més llarg 
recorregut, és més lent de fer arribar a les persones, 
però a la llarga és més eficient. A través del blog hem 
incorporat clients que d’una altra manera ens hagu-
és costat molt accedir-hi. El Facebook i el Twitter són 
molt immediats i et permeten penjar fotos, posar ví-
deos, enllaçar, etc. Benvingudes les noves tecnologies. 

Enyora un altre tipus de feina relacionada amb 
els seus estudis, recordem que és llicenciada en 

Traducció i Interpretació? Tot i que el 
món del llibre encara que si-

gui de venda també hi té 
una connexió. 

Sí que ho enyoro. Com 
que mai m’havia de-
dicat a la traducció 
literària, només feia 
traducció científica 
i ara al llegir molt, 
haver d’estar molt 
més al cas, em veu-
ria en cor de traduir. 

També pateixes una 
certa deformació pro-

fessional; jo quan llegei-
xo, ho faig amb la vessant 

Quedem a primera hora del matí. Només aixecar 
les persianes arriba un comercial. La Fe em dema-
na uns minuts per poder atendre’l. De la butaca es-
tant escolto amb atenció la conversa. Descobreixo 
que en seu el món, els llibres funcionen o no fun-
cionen. Comenten: “aquest llibre ha 
funcionat molt bé” o “creus que 
funcionarà?”. És evident que 
el comercial valora l’opi-
nió de la llibretera, no 
només perquè ella ha 
de decidir quedar-
se les obres que li 
ofereix, sinó per-
què hi confia. Li 
pregunta què en 
pensa d’X editori-
al o com editaria 
Y llibre, amb quin 
tipus de lletra, de 
mida, etc.


