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



La carta als reis
El municipi de les Franqueses del Vallès ha tingut un gran desenvolupament urbanístic i de-

mogràfic en els últims anys. En aquest moment el nostre municipi està a punt d’arribar als 
18.000 habitants i som ja la tercera població del Vallès Oriental. Per això cal dotar al nostre 
municipi dels equipaments necessaris per donar cobertura a les necessitats de totes les 

veïnes i veïns de les Franqueses.
Des d’aquest punt de vista us podem anunciar que les Franqueses del Vallès comptarà 

a partir del proper mes de setembre de 2009 amb 3 nous equipaments educatius dels 
quals fins ara n’era clarament deficitari. 

Hem aconseguit que el departament d’Educació construeixi per fi pel proper mes 
setembre el nou Institut de Corró d’Avall i la nova escola d’infantil i primària de Bellavista. 
A més a més, l’ajuntament finançarà la nova escola de Corró d’Avall recentment batejada 
com a escola “Camins”. Aquest ha estat un esforç molt important perquè no és habitual 
que un ajuntament assumeixi la responsabilitat de la construcció d’una nova escola.

Aconseguir aquests projectes ha estat la prioritat d’aquest equip de govern. Un repte 
que podem dir amb satisfacció que s’ha aconseguit. Una carta als reis acomplerta que 
penso ens ha de fer molta il·lusió a totes les franquesines i franquesins.

Altres equipaments com un nou CAP i una nova biblioteca a Corró d’Avall, la transfor-
mació urbanística d’espais com la carretera de Ribes, el carrer Aragó i la plaça Espanya, la 
gespa del camp de futbol a Llerona o la remodelació del casc urbà de Corró d’Amunt ja 
estan en marxa per al període 2009-2010.

Una altra aposta important d’aquest equip de govern és el transport públic. Ja s’ha 
posat en marxa dos projectes i en queden dos més: hem engegat el bus nocturn per a 
joves a les festes de les comarques i sobretot la nova línia que uneix tots els nuclis i punts 
importants del municipi. Properament unirem Corró d’Avall amb el bus interurbà de Gra-

nollers i acostarem el transport públic als polígons de les Franqueses.
Apostes molt importants en Participació Ciutadana, Pagesia, Universitats, Sanitat, Medi 

Ambient i Seguretat Ciutadana acaben de configurar el projecte que el nou equip de go-

vern va assumir en fer-nos càrrec de la gestió del municipi el passat mes de març. Aquesta 
és la nostra carta de presentació, fonamentada 
sempre en la feina realitzada.

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
Oficines del SAC de Bellavista 93 846 45 42
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 46 86
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 93 846 83 16
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

ALCALDIA I EDUCACIÓ 
Esteve Ribalta, dimecres de 16 a 18 h

CULTURA
Teresa Buigues, dijous de 16 a 18 h. Can Ganduxer

PAGESIA 
Teresa Buigues, dimarts de 10 a 12 h. Masia Can Ribas

ESPORTS I SERVEIS MUNICIPALS 
Josep Badia, dimarts de 19 a 20 h. PME

POLÍTICA TERRITORIAL I OBRA PÚBLICA 
Juan Antonio Marín, dimecres de 17 a 19 h

POLÍTIQUES SOCIALS, IGUALTAT, SANITAT I JOVENTUT 
Dolors Isart, dimarts de 16 a 18 h

PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I RÈGIM INTERIOR
Vanesa Garcia, dimarts d’11 a 13 h

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, TREBALL, COMERÇ, 
TURISME I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
Gisela Santos, dijous de 17 a 19 h. Masia Can Ribas

SEGURETAT CIUTADANA 
Josep Randos, divendres de 13 a 15 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
Servei d’inf. Juvenil Corró d’Avall 93 840 49 67

Centres educatius i formatius
Escola Bressol Municipal Massagran 93 840 35 75
Escola Bressol Mpal. Les Tres Bessones 93 849 84 83
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 Les Franqueses 93 840 22 15
IES Lauro 93 840 28 52
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

 5 Notícies: Inauguració de l’escola bressol municipal Cavall Fort

 9 Actualitat: Nou autobús urbà a les Franqueses del Vallès

 11 Polítiques Socials, Igualtat, Sanitat i Joventut: Pla Local de Joventut 

 19 Cultura i Educació: Diada Nacional de Catalunya

 24 Pagesia: Conveni amb la Universitat de Vic

 27 Esports: XIII Nit de l’Esport

 32 Entrevista: Maria Gaja
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Foto portada: Inauguració de la nova llar d’infants Cavall Fort per part de 
l’alcalde Esteve Ribalta i el conseller d’Educació Ernest Maragall

Esteve Ribalta Sánchez
Alcalde
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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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SL’alcalde Esteve Ribalta i el conseller 

Ernest Maragall inauguren l’escola bressol 
municipal Cavall Fort de Corró d’Avall 
El conseller d’Educació de la Generalitat, Er-
nest Maragall, va ser a les Franqueses el dime-

cres 10 de setembre per inaugurar la tercera 
escola bressol municipal, anomenada Cavall 
Fort, que es troba situada al carrer de Miquel 
Martí i Pol, número 6-8 de Corró d’Avall.

Ernest Maragall, que estava acompan-

yat per Josep Maria Fernández, director dels 
Serveis Territorial d’Educació Maresme-Vallès 
Oriental, abans de l’acte d’inauguració va fer 
una breu visita a l’Ajuntament on va ser rebut 
per l’alcalde Esteve Ribalta, el primer tinent 
d’alcalde i regidor d’Esports i Serveis, Josep 
Badia, la segona tinent d’alcalde i regidora de 
Cultura, Teresa Buigues,  i altres regidors de 
l’equip de govern.

El conseller va signar al llibre d’honor de 
l’Ajuntament i va ser obsequiat amb una re-

producció de la façana de l’Ajuntament i una 
col·lecció de llibres de les Franqueses. Des-
prés de departir uns moments amb l’alcalde 
es va dirigir a l’escola bressol municipal Cavall 
Fort, on es trobaven diversos regidors dels 
consistori, la directora de les escoles bressols 
municipals, Cristina Moreno, així com un gran 
nombre de pares i mares i veïns del municipi 

que van voler ser presents a l’acte.
L’alcalde Esteve Ribalta i el conseller Er-

nest Maragall van fer la protocol·lària tallada 
de cinta inaugural i el descobriment de la pla-

ca commemorativa. A continuació van fer una 
àmplia visita al nou equipament educatiu, tant 
per la zona interior de les aules, cuina, i sales 
polivalents com per la zona de pati exterior.

Acabat el recorregut es van fer uns 
parlaments. Teresa Buigues, regi-

dora de Cultura i presidenta 

del Patronat Municipal de 
Cultura i Educació va fer 
èmfasi en la importància 
de l’educació per formar 
un poble i un país millor, 
afegint que “les Franque-

ses tindrà un futur immi-
llorable”

Terminis de posada 
en marxa escurçats

Per la seva banda, 
l’alcalde Esteve Ribalta, que 

també és el regidor d’Educació, 
va ressaltar l’esforç conjunt rea-

litzat per l’empresa, els treballadors 
del centre, la Generalitat i l’Ajuntament 

per escurçar els terminis de l’obra previstos 
en un principi per tal que la nova llar d’infants 
“pogués estar a punt el 15 de setembre i no al 
gener o febrer del 2009” 

Per a Ribalta “hi ha una nova etapa al mu-

nicipi també en educació, en planificació del 
mapa escolar que preveu el segon institut per 

al curs vinent, un nou CEIP a Bellavista, la quar-
ta escola bressol municipal també a Bellavista i 
el CEIP de Corró d’Avall”

El conseller d’Educació va tancar els par-
laments destacant també que la nova llar 
d’infants estigui en marxa el 15 de setembre 
i va assenyalar que els centres d’ensenyament 
són la vida del poble. 

La nova escola bressol municipal Cavall 
Fort té una superfície de 850 m2, amb 8 aules, 
i un pati de 2.725 m2, a més d’una sala poliva-

lent, servei de menjador i sales de psicomotri-
citat. Les aules estan obertes al pati i cada aula 
té un pati de jocs propi, que es comunica amb 
un pati comunitari més gran. Entre les aules 
es situen els canviadors i serveis, oberts amb 

La comitiva va recórrer les instal·lacions del nou 
equipament educatiu de Corró d’Avall

El pati de l’escola bressol municipal Cavall 
Fort es va omplir de pares i mares i de veïns 
el dia de la inauguració 

El Ple de l’Ajuntament celebrat el dijous 2 
d’octubre va aprovar provisionalment les or-
denances fiscals per a l’any 2009 que entraran 
en vigor a partir de l’1 de gener.

Recordem que ordenances fiscals regu-

len tots els tributs, és a dir, els impostos com 
l’Impost de Bens Immobles (IBI), l’Impost so-

bre les Activitats Econòmiques (IAE), el de ve-

hicles i d’altre tipus, així com les taxes munici-
pals com són les de recollida d’escombraries, 
les del cementiri municipal, els certificats 
emesos per l’Ajuntament o tràmits urbanístics, 
entre d’altres.

El criteri que s’ha adoptat en els actuals 
moments de crisi econòmica en que ens tro-

bem ha estat un criteri de contenció per a 
no incrementar la pressió fiscal de les famílies, 
comerços i empreses de les Franqueses del 
Vallès. 

En termes generals l’increment és d’un 
4,3 %, mig punt per sota de l’IPC, excepte 
les escombraries, que pugen un 7, 3%. Val a 
dir que el cost real del servei de recollida 

d’escombraries s’ha encarit ostensiblement 
en els darrers anys per qüestions de reciclat-
ge. Quant més reciclatge hi ha en origen per 
part de la ciutadania menys cost té el tracta-

ment dels residus. 
En aquesta línia de conscienciació en ma-

tèria de reciclatge, es manté la bonificació de 
fins al 12 % en el rebut de les escombraries 
en funció de la utilització de la deixalleria de 
les Franqueses, situada a la Via Europa del po-

lígon industrial Pla de Llerona.
Quan s’acrediti haver utilitzat 6 vegades 

l’any la deixalleria portant residus volumino-

sos o per reciclatge (mobles, electrodomès-
tics, olis....), la tarifa a aplicar serà una reducció 
del 6 per cent. 

Aquesta reducció s’ampliarà fins a un 12 
% quan s’acrediti haver-la utilitzat 12 vegades, 
sense que siguin acumulables les dues boni-

Noves ordenances fiscals per al 2009
ficacions. L’import de la bonificació conce-

dida minorarà el rebut de l’any següent per 
a totes aquelles entrades a la deixalleria 
que s’hagin acreditat des de l’1 de gener i 
el 31 de desembre de l’any en curs. Les 
sol·licituds s’adreçaran al registre general 
de l’Ajuntament fins 31 de gener de l’any 
següent. 

L’ordenança del 2009 també esta-

bleix beneficis fiscals sobre determinades 
construccions, instal·lacions i obres. Així, 
poden gaudir d’una bonificació del 95 % 
aquelles obres que tinguin com a finalitat la 
rehabilitació o millora d’edificacions incloses 
en el Pla Especial de Protecció del Patrimo-

ni Arquitectònic de les Franqueses de Vallès. 
L’atorgament d’aquesta bonificació requerirà 
la petició expressa de l’interessat , previ in-

forme dels serveis tècnics municipals, i s’haurà 
d’aprovar al Ple de la Corporació.

Es concedirà també una bonificació del 
90% de la quota de l’impost a favor de les 
construccions, instal·lacions i obres que afa-

voreixin la promoció de l’accessibilitat i de su-

pressió de barreres arquitectòniques, d’acord 
amb el que estableix el Codi d’accessibilitat 
de Catalunya, així com les obres derivades de 
la instal·lació d’ascensors en edificis existents 
d’habitatges de 15 anys d’antiguitat.

Per justificar aquests aspectes s’haurà de 
presentar juntament amb la documentació 
per sol·licitar la llicència municipal, una me-

mòria tècnica amb documentació gràfica on 
quedi reflectida la instal·lació proposada, així 
com el cost de les inversions realitzades.

La bonificació es realitzarà sobre l’import 
de l’obra concreta que afavoreixi la promo-

ció d’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques i el seu atorgament estarà 
condicionat a l’informe favorable dels Serveis 
Tècnics Municipals.
En el capítol de l’Impost d’Activitats Econòmi-

ques, els qui iniciïn l’exercici de qualsevol acti-
vitat empresarial, i tributin per quota municipal, 
gaudiran d’una bonificació de 10% de la quota 
tributària durant 2 anys, a comptar des de l’inici 
de l’activitat. Per poder gaudir de la bonificació 
es requereix que l’activitat econòmica no s’hagi 
exercit anteriorment sota cap altra titularitat, 
en els termes que s’estableix a l’Ordenança.

L’ordenança també contempla beneficis 
fiscals en l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica del 100 % per als vehicles històrics 
als quals es refereix el Reglament de vehicles 
històrics que s’acreditarà aportant certificació 
de la catalogació com a tal per part de la Ge-

neralitat.
En l’apartat de recàrrecs, s’ha establert un 

increment del 50 % de l’IBI en els immobles 
d’us residencial que es trobin desocupats amb 
caràcter permanent, si compleixen les condi-
cions que es determinin reglamentàriament.

vidre a les aules per poder mantenir el control 

visual dels infants.
En la seva construcció s’ha tingut en 

compte aspectes com l’estalvi energètic, amb 
un sistema de bombes de calor connectades a 

un circuit geotèrmic amb un terra radiant, s’ha 
col·locat un sostre acústic que evita el rebot 
dels sorolls i s’ha utilitzat fusta com a element 
càlid i de contrast amb l’edifici que hi ha a 
sobre. El termini d’execució de l’obra, dirigida 
per l’arquitecte Jori Parcerisas, i realitzada per 
l’empresa Teyco, ha esta de cinc mesos.

L’entrada en funcionament d’aquesta es-
cola significa la creació de 115 noves places 
escolars de 0 a 3 anys. En concret, 16 de 0 a 1 
any d’edat; 39 d’1 a 2 anys; i 60 de 2 a 3 anys 
d’edat. L’equipament el gestionarà l’empresa 
Escola d’Educació Infantil Arlequí SL, que és la 
mateixa entitat que gestiona les escoles bres-
sol municipals Les Tres Bessones i Massagran. 
Les tres escoles municipals de les Franqueses 
atenen 230 nens i nenes. 

L’acte d’inauguració de l’escola bressol 
municipal cavall fort va finalitzar amb un mul-
titudinari aperitiu al pati de l’escola.

Reunió de tre-
ball dels equips 
de govern de 
les Franqueses i 
Granollers

Els equips de govern de les Franqueses i Granollers abans de la reunió

El passat dilluns 13 d’octubre a les 19 h al 
Consell del Poble de Llerona va tenir lloc una 
reunió de treball entre els equips de govern 
de les Franqueses del Vallès i de Granollers.

L’objectiu de la trobada era tractar temes 
d’àmbit supramunicipal com el transport pú-

blic, les infrastructures viàries, la salut, ... Temes 
que són comuns entre les dues poblacions 
veïnes i que permetrà trobar sinèrgies de co-

ordinació.

La utilització de la 
deixalleria comporta 
beneficis fiscals
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L’alcalde Esteve Ribalta i el conseller d’Educació, Ernest Ma-
ragall, van fer la protocol·lària tallada de cinta inaugural



Recepció a l’Ajuntament de les Franqueses 
a l’alcalde de Seyou, Senegal

Coincidint amb el primer dia de la Festa Major 
de Corró d’Avall, el divendres 19 de setembre 
al matí es va fer una recepció a l’Ajuntament 
de les Franqueses a l’alcalde de Seyou (Sene-

gal) Dalam Musa Dafe que es era de visita a la 
nostra comarca per donar a conèixer i trobar 
col·laboració econòmica en alguns projectes 
que es volen posar en marxa al seu municipi.
L’alcalde de les Franqueses del Vallès, Esteve 

Ribalta, acompanyat dels regidors de l’equip 
de govern Josep Badia, Ma Teresa Buigues, Joan 
Antoni Marín, Dolors Isart i Gisela Santos van 
departir durant uns minuts amb Dalam Musa 
Dafe, que va explicar detalls dels projectes, un 
centre de lleure amb residència i sala poliva-

lent, un restaurant i un cibercafè. 
L’alcalde de Seyou va estar acompanyat de 

diversos membres de l’Associació Kandema i 

Els alcaldes de les Franqueses i de Seyoy a la porta de l’Ajuntament de les Franqueses

també van assistir a la recepció representants 
de les associacions Ñodema Kafo, Kandema i 
Mbalondiren, ’entitats d’immigrants amb im-

plantació a les Franqueses del Vallès.
Dalam Musa Dafe és professor jubilat de 

la universitat de Dakar, parlamentari per Se-

you al parlament de Senegal, president de la 
Comissió Cultural al parlament de Senegal i 
president de l’Acadèmia de Ciència de Se-

negal. L’any 1985 va ser ministre de Recerca 
Científica de Senegal.

Seyou és la capital de la província del ma-

teix nom situada al sud de Senegal i té una po-

blació de 25.000 habitants. La província supera 
els 100.000 habitants. Al Vallès Oriental hi ha 
una àmplia presència d’habitants d’aquesta 
zona de Senegal. Un dels temes tractats durant 
l’estada de Dalam Musa Dafe a la comarca és 
la creació d’un centre de desenvolupament de 
la cultura catalana a Seyou.

La comitiva que encapçalava l’alcalde de 
Seyou va tornar al consistori de les Franque-

ses al vespre instants abans del actes d’inici de 
la Festa Major de Corró d’Avall.

S’obre al trànsit el nou pont sobre el riu Congost que 
connecta el Camí Antic de Vic amb la Via Europa

El divendres, 2 d’octubre, es va obrir al trànsit 
el nou pont sobre el riu Congost que connec-

ta el Camí Antic de Vic amb la Via Europa, a 
l’alçada del carrer de França, al Polígon Indus-
trial Pla de Llerona.

L’obertura simbòlica de la nova infrastruc-
tura va ser realitzada per l’alcalde de les Fran-

queses del Vallès, Esteve Ribalta i el regidor de 
Política Territorial i Obra Pública, Joan Antoni 
Marin. L’acte va comptar amb l’assistència dels 
regidors de l’equip de govern i diversos regi-
dors de l’oposició, així com la presidenta del 
Consell del Poble de Llerona, Núria Claveria. 
També va ser present Albert Camp, regidor 
d’Obres i Projectes de l’Ajuntament de Gra-

nollers. Per part de l’empresa constructora, 
Fomento de Contratas y Construcciones, van 
assistir a l’acte Francisco Diéguez, Delegat 
d’Obra Civil a Catalunya i Josep Maria Pujals, 
Cap de Departament, entre d’altres.

L’alcalde Esteve Ribalta va destacar que 
l’obertura del nou pont suposa “noves pos-
sibilitats de desenvolupament per al poble de 

Llerona i per a les Franqueses en una zona 
estratègica com és el Polígon del Pla de 
Llerona”, afegint el simbolisme d’unió 
que representa un pont entre 

persones, pobles i nuclis, a 
més de ser “un element de 
cohesió”.

El nou pont sobre 

el riu Congost forma 
part del desenvo-

lupament del Pla 
Parcial del sector 
P de Llerona, a les 
Franqueses del 

Vallès, un projecte 
que s’ha executat 
per dotar de més 
sòl industrial el mu-

nicipi amb l’ampliació 
del polígon industrial 

del Pla de Llerona per 
la seva part sud, cap al lí-
mit amb el terme municipal 

de Canovelles. Amb les obres 
s’ha realitzat el parc del Falgar i el 
pont sobre el riu Congost que enllaça 
l’avinguda d’Europa i el Camí antic de Vic.

El pont s’ha plantejat per tal d’absorbir 
les necessitats del trànsit que en aquests mo-

ments es resolen a través de dos guals cons-
truïts al davant de la llera del riu Congost, que 
són insuficients, i que sempre que plou es tan-

quen per a seguretat de conductors i vianants. 
El pont s’ha construït a l’alçada del carrer de 
França, on s’ha realitzat una rotonda per fa-

cilitar l’accés a la transitada via d’Europa. La 

instraestructura té una llargada de 140 metres 
i una amplada de 14 metres. La calçada té una 
amplada de 8 m. amb un carril en cada sentit, 
compta amb dues voreres a cada banda, una 
de les quals disposa de carril bici.

L’alcalde Esteve Ribalta i el regidor de Política Territorial, 
Joan Antoni Marin, van fer la simbòlica obertura del nou 
pont

El nou pont sobre 
el riu Congost absorbirà 

bona part del trànsit que 
hi ha a la zona
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Acord entre l’Ajuntament de les 
Franqueses i l’AAVV els Gorcs per 
solucionar un litigi històric de 
més de vuit anys
El dijous, 31 de juliol, l’Ajuntament de les Fran-

queses del Vallès i l’Associació de Veïns els 
Gorcs van  arribar a un acord que posar fi 
a un litigi històric que s’arrossegava des de fa 
més de vuit anys.

Les desavinences entre l’anterior consistori 
i l’Associació de Veïns els Gorcs van començar 
l’any 2001 amb l’arranjament de la urbanitza-

ció. Aquest conflicte, al qual es va afegir pos-
teriorment el tema de la portada de la xarxa 

d’aigua, havia generat més d’una seixantena de 
litigis.

Els veïns dels Gorcs entenien que havien 
de fer-se càrrec de les despeses correspo-

nents a la  portada d’aigua potable, però es 
mostraven en desacord amb la valoració que 
s’havia fet de la de la xarxa d’incendis, que 
formava part de la xarxa única de la porta-

da d’aigua conjuntament amb la potable, per 
considerar-la molt baixa.

Remodelació del cartipàs del govern municipal 
Al ple municipal ordinari celebrat el dijous 24 
de juliol es va donar compta de les recents 
modificacions que s’han introduït en el carti-
pàs del govern municipal. S’ha fet una redistri-
bució de les responsabilitats assignades a les 
àrees de Cultura, Participació Ciutadana i Pa-

gesia, que fins ara estaven delegades en la re-

gidora Teresa Buigues Poveda i en l’àrea de Di-
namització Econòmica, Treball i Comerç, que 
ocupava la regidora Gisela Santos Gonçalves.

La remodelació del cartipàs municipal es-
tableix que la regidora Teresa Buigues conti-
nua assumint les àrees de Cultura i Pagesia, 
però no Participació Ciutadana, que ara serà 
responsabilitat de la regidora Gisela Santos.

Amb la intenció de potenciar la promoció turística del municipi, es crea la nova àrea de 
Turisme que també serà assumida per la regidora Gisela Santos, juntament amb les àrees 
de Dinamització Econòmica, Treball, Comerç i Participació Ciutadana.
El nou cartipàs municipal ha quedat establert de la següent manera:

Cultura i Pagesia
Ma. Teresa Buigues Poveda

Esports i Serveis Municipals
Josep Badia Torrents

Política Territorial i Obra Pública
 Juan Antonio Marin

Polítiques Socials, Igualtat, Sanitat i Joventut
Ma. Dolors Isart Roca

L’acord, plenament satisfactori per a 
l’Ajuntament de les Franqueses i l’Associació 
de Veïns els Gorcs,  implicarà la retirada de 
tots els recursos interposats contra el con-

sistori i a la vegada refer les relacions entre 
ambdues parts.

El Projecte Educatiu de les Franqueses del Vallès 
s’obre a la participació de la ciutadania

El Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) prové 
de la idea de “ciutat educadora”. Diem que 

una ciutat és educadora o un poble és edu-

cador perquè, si bé cal tenir en compte el 
paper central de l’escola, de fet tota la ciutat 
és en si mateixa un espai educatiu, i tots els 
seus habitants som agents educatius des del 

moment que ens relacionem els uns amb els 

altres, transmetent valors i actituds, mitjançant 
el fer i el no fer. Per tant, el PEC ens diu que 
educació no és només escola! 

Fer un Projecte Educatiu de Ciutat vol dir si-
tuar l’educació en un lloc privilegiat de les pre-

ocupacions municipals, i obrir un debat públic 
sobre els valors que han de presidir les 

línies educatives generals de les seves 

comunitats. Vols acompanyar la teva 
ciutat en la seva tasca educadora? 
Vols dir-hi la teva? 

El PEC és un procés obert, flexi-
ble i obligadament adaptable a les 

especificitats de cada ciutat o poble. 
Amb el PEC definirem quines són les 
prioritats educatives del municipi, i identi-
ficarem quins principis, quines metodologies i 
quins programes han de guiar l’acció educati-
va del municipi. I això ha de ser fruit de la par-
ticipació de la ciutadania tant en la definició de 
necessitats com en la discussió de possibles 
solucions. Participa-hi !!!

Planificació Econòmica i Règim Interior
Vanesa García Domínguez

Dinamització Econòmica,  Treball, Comerç, Turisme i 
Participació Ciutadana
Gisela Santos Gonçalves

L’àrea d’Educació segueix sent assumida per l’alcalde
Esteve Ribalta Sánchez

L’acord ha refet les relacions enter 
l’Ajuntametni l’AAVV els Gorcs
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El, dimarts, 9 de desembre, es va posar en mar-
xa el nou Autobús Urbà de les Franqueses del 
Vallès, que uneix els cinc pobles del municipi. 
La nova línia realitza 13 sortides diàries per 
sentit entre les 7 h del matí i les 21 h de la 

nit  connectant els nuclis de Bellavista, Llero-

na, Corró d’Avall i Corró d’Amunt i arribant 
a l’Hospital de Granollers. En dues ocasions 
arriba a l’estació d’autobusos de Granollers.

A més de les 13 sortides per sentit entre 
Granollers i Corró d’Amunt, hi ha tres sor-
tides diàries que connecten Granollers i les 
Franqueses amb el polígon industrial del Pla 
de Llerona, una al matí, una al migdia i una 
altra a la tarda.

L’acte de presentació del nou servei 
d’autobús urbà de les Franqueses ha comptat 
amb l’assistència de l’alcalde, Esteve Ribalta, el 
regidor de Serveis Municipals, Josep Badia, el 
director general de Transport Terrestre de la 

Generalitat, Manel Villalante i el president del 
Consell d’Administració de l’empresa Sagalés, 
Francesc Sagalés, entre d’altres.

Durant els parlaments de posada en 

marxa del nou autobús urbà de les Franque-

ses del Vallès es va destacar la importància 

d’aquest servei. Josep Badia va assegurar que 
s’obre una nova etapa al municipi, fem èmfasi 
en l’esforç de l’equip de govern perquè les 
Franqueses del Vallès tingui autobús urbà mu-

nicipal. El regidor de Serveis Municipals també 
va assenyalar que el nou servei en el que resta 
d’any servirà de prova per al funcionament a 
partir del gener.

Francesc Segalés, per la seva banda, va re-

cordar que el transport públic uneix i dóna 
consistència als municipis, mentre que Manel 
Villalante es va referir a la voluntat de la Gene-

ralitat de treballar colze a colze amb els Ajun-

taments per potenciar i millorar els transport 

públic municipal.
Manel Villalante també va recordar que 

el servei s’integra en el sistema tarifari inte-

grat de transport públic i va assenyalar que el 
transport públic ha de ser la forma habitual de 
moure’s en un país avançat.

L’alcalde de les Franqueses del Vallès va 
concloure les intervencions indicant que es 

complia una realitat. Per a Esteve Ribalta “el 
transport públic és una aposta que va més en-

llà del progrés o la sostenibilitat” i va recordar 
que l’autobús urbà de les Franques del Vallès 
s’emmarca en un projecte d’aposta general 
pel transport públic que es va iniciar amb el 
Bus Jove aquest estiu per acostar als joves a 
les Festes Majors, que s’ampliarà amb l’accés 
del servei d’autobús als polígons industrials i 
l’accés de l’autobús urbà de Granollers al nucli 
de Corró d’Avall.

Després de les intervencions els seguici va 
fer un tram del recorregut del servei que s’ha 
posat en marxa.

Nou Servei d’Autobús 
Urbà a les Franqueses 
del Vallès

13 sortides 
per sentit
El nou servei 

realitza en to-

tal 13 sortides 
diàries per sen-

tit, entre les 7.00 
i les 21.00 hores, 
i connectarà els se-

güents nuclis de po-

blació de Granollers i 
les Franqueses del Vallès: 
Bellavista, Llerona, Corró 
d’Avall, Corró d’Amunt, Milpins, 
Marata i Can Suquet.

Les 13 noves expedicions per sentit que 
han entrat en funcionament faciliten l’accés 
a punts d’especial interès de la comarca que 
concentren un volum de desplaçaments im-

portants, com ara centres sanitaris o punts de 
correspondència amb altres línies d’autobús. 

En aquest sentit, totes les sortides efectua-

ran parada a l’Hospital General de Granollers, 
per tal de donar resposta a les necessitats de 

mobilitat a l’entorn d’aquest centre sanitari. A 
més, dues de les expedicions arribaran també 
a l’estació d’autobusos de Granollers, on els 
viatgers tindran correspondència amb altres 

línies de la xarxa de transport públic de la 
comarca.

A banda de les 13 sortides per sentit, 
s’ofereixen 3 expedicions diàries més que 
connecten Granollers i les Franqueses del 
Vallès amb el polígon industrial del Pla de 
Llerona, coincidint amb els horaris d’entrada 
i sortida dels treballadors, una al matí, una al 
migdia, i una altra a la tarda.

Les noves comunicacions formen part del 
sistema tarifari integrat de la regió metropo-

litana de Barcelona, per la qual cosa els usua-

ris es podran beneficiar dels diferents títols 

de transport integrats, amb la possibilitat de 
transbordament amb d’altres serveis de trans-
port. 

Per tal de garantir la prestació d’aquest 
servei durant el 2009, el Departament de Polí-
tica Territorial i Obra Pública de la Generalitat, 
l’Autoritat del Transport Meropolità de Bar-
celona, l’Ajuntament de les Franqueses del Va-

llès i l’empresa Sagalés, que gestionarà aquest 
servei, signaran properament un conveni on 
s’establiran els termes de col·laboració i les 
aportacions de cadascuna de les parts.

En aquest sentit, es calcula que la inversió 
aproximada per a la implantació del nou servei 
serà de 160.000 euros, dels quals l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès aportarà al vol-

tant del 70% i el 30 % restant serà assumit 
pel DPTOP.

Es preveu que en el primer any de pres-
tació del servei 26.000 viatgers facin ús 
d’aquestes noves comunicacions.

Francesc Sagalés, Manel Villalante, Esteve Ribalta i Josep Badia al costat del nou autobús. 

Aquest és el nou autobús urbà 
de les Franqueses del Vallès
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El dimecres 10 de setembre, vigília de la Dia-
da, es va celebrar al camp de futbol de Lle-
rona, el Festival Rockallerona 2008. Aquest 
festival, que ja té una tradició de llarga dura-
da i que atrau joves i no tan joves de tota la 
comarca del Vallès Oriental, va comptar amb 
les actuacions de Lajartija Nick (rock), Té 
Punch (jazz – fusió) i Dr. Calypso.

Els assistents es van començar a aplegar 
al camp de futbol al voltant de les 10.30 h 
moment en que tot estava ja preparat, però 
no va ser fins les 12 de la nit quan es va 
donar el tret de sortida amb el rock castellà 
de Lagartija Nick, acompanyats 
de VJ (Vídeo-jockeys) que 
projectaven imatges 
en dues grans pan-
talles al voltant 
de l’escenari, 
al ritme de 
la música.

També 
a aquestes 
hores, va 
ser quan 
va arribar 
el gruix de 
públic, prop 
de 4.000 al 
llarg de la nit. 

El Festival Rockallerona 2008
reuneix prop de 4000 assistents

Pla C17
El C17, Pla de Prevenció de Drogodepen-
dències i Hàbits Saludables, també present 
al Rockallerona. A l’igual que en edicions an-
teriors, es va instal·lar l’estand del Pla on els 
joves podien consultar i assessorar-se sobre 
sexualitat i on podien obtenir preservatius 
gratuïtament. Per tal de resoldre dubtes o 
informar-se sobre el consum de drogues, el 
C17 va comptar amb el suport de l’estand 
de voluntaris de Som.Nit de l’organització 
Creu Roja. 

Al llarg de tota la nit, es van realitzar 
test d’alcoholèmia a tots aquells jo-

ves que volien saber la seva taxa 
d’alcohol en sang abans de 

tornar cap a casa en els 
seus vehicles. Tal i com 

s’havia fet altres anys, 
a l’entrada del recin-
te es va instal·lar 
una exposició de 
tres vehicles acci-
dentats a conse-
qüència de con-
ductors sota els 

efectes de l’alcohol. 
Cada vehicle, que es 

van extreure del dipò-
sit de cotxes de la Policia 

Municipal, tenia un cartell 
explicatiu dels motius i resul-

tats de l’accident, així com les conse-
qüències legals i penals pels conductors. 

El festival va ser el primer acte on es va 
oferir el servei del Bus Nocturn C17 amb 
les noves modificacions. Aquestes han supo-
sat un important increment en la quantitat 
de joves usuaris i usuàries. 

Un cop acabat el primer grup, van pujar 
a l’escenari els virtuosos de Té Punch, que 
amb fusions de jazz van servir de calmant 
entre els dos grups més estridents de la fes-
ta. Aquesta formación granollerina va donar 
pas, poc després de les tres de la matinada, 
als veterans Dr. Calypso, portadors d’ska, re-
agge i el ritme que porta el seu nom (calip-
so). Entre ambdues actuacions es va fer lliu-
rament del premi al guanyador del disseny 
del cartell del Rockallerona d’enguany que 
ha estat per a Arnau Mayoral. El premi, que 
concedeix l’Ajuntament de les Franqueses, 
està dotat amb 400 euros en metàl·lic.

Al voltant de les cinc de la matinada, 
es va acabar el concert i els membres del 
Col·lectiu Rockallerona van recollir el que 
va quedar d’una festa que, un any més, ha 
deixat petjada i que comença a pensar en la 
propera edició.

El funcionament del Bus Noctur-C17, un au-
tobús en línia discrecional que fa un reco-
rregut pels quatre municipis adherits al Pla 
Supramunicipal C-17: les Franqueses del Va-
llès, l’Ametlla del Vallès, la Garriga i el Figaró, 
durant les nits que es celebrin festes majors 
ha tingut canvis des del mes de setembre.

En una reunió realitzada el passat 9 de 
setembre a l’Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès amb representants dels municipis 
que pertanyen al Pla de Prevenció de Dro-
godependències i Hàbits Saludables C17 so-
bre el funcionament de la prova pilot de Bus 
Nocturn C17 es van acordar algunes modifi-
cacions. Arrel d’aquesta reunió s’han produït 
els següents canvis:

El cost per trajecte del servei serà d’1€. 
Per tots aquells joves que s’inscriguin prèvia-
ment als Punts d’Informació Juvenil o, en el 
seu defecte als Ajuntaments, el bus nocturn 
no tindrà cap cost.

L’adquisició del bitllet implica, en el cas 
dels menors, que disposen de l’autorització 
del tutor o tutora legal per utilitzar el servei 
d’autobús, no obstant, és convenient que el 
menor porti l’autorització.

Canvis en el funcionament del Bus Nocturn C-17
Totes les persones quan s’inscriguin o com-
prin el seu bitllet rebran la normativa que 
hauran de respectar i complir.

Els trajectes d’autobús tindran un nou 
recorregut i menys durada. Per a l’anada hi 
haurà dos trajectes i les tornades, en comp-
tes d’un itinerari continuat, funcio-
naran en format estrella, amb 
sortides continuades a di-
ferents destinacions.

Recordem que 
aquest projecte de 
Bus Nocturn C17 
persegueix quatre 
grans objectius: 
en primer lloc, 
reduir la sinistra-
litat a les carre-
teres oferint un 
servei de transport 
públic que substi-
tueixi el cotxe o la 
moto i redueixi, així, la 
quantitat de joves que agafen 
un vehicle privat sota els efectes 
de l’alcohol o les drogues. El segon objectiu 

és fomentar la mobilitat dels joves durant 
les festes majors i concerts organitzats des 
de les entitats juvenils o els propis depar-
taments de joventut municipals. El tercer 
objectiu és promoure les Festes Tradicionals 
dels municipis que formen el projecte C-17 

i el quart és promoure l’ús del 
transport públic.

El Rockallerona ha estat un dels 
esdeveniments musicals amb presència 

del Bus Nocturn ©-17

Lagartija Nick, Té Punhc i Dr. Calypso 
van ser els grups participants enguany 
al Festival

El Pla C-17 va tornar a ser present al Rockallerona amb 
estands d’informació i muntatges per a conscienciar del 
risc de conduir sota els efectes de l’alcohol o les dro-
gues

Participativa jornada de devolució 
del Pla Local de Joventut 
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El dijous 18 de setembre va tenir lloc al Cen-

tre Cultural de Can Ganduxer l’últim pas del 
procés de diagnòstic del Pla Local de Joventut. 
Després de les diferents sessions de treball 
que es van dur a terme amb tècnics muni-

cipals, polítics, entitats i joves per separat, la 
jornada de dijous suposava el colofó a tot un 
procés de treball que ha implicat a molta gent 
i que ha de posar les bases del treball amb 

joves d’aquesta legislatura.
La sessió, que va iniciar-se a les 19 hores, 

va començar amb una breu presentació de 
l’alcalde, Esteve Ribalta, agraint la presència a 
tothom i expressant el compromís de l’equip 
de govern amb el Pla Local de Joventut. Tot 
seguit es va projectar el vídeo que l’empresa 
INDIC, contractada a través del Consell Co-

marcal per fer l’estudi–diagnòstic de la joven-

tut d’11 municipis de la comarca, ha efectuat 
i en el que es s’anaven mostrant els resultats 
del mateix a les Franqueses del Vallès. 

Temes com la mobilitat, l’oci, la programa-

ció cultural, la convivència o la formació i el 

Una cinquantena d’assistents, entre polítics, tècnics 
i joves van participar a la jornada que es va fer a Can 
Ganduxer

A la jornada es va fer un treball per grups i, a partir d’ara, 
hi haurà un treball tècnic que es preveu que finalitzi a 
principis del 2009

treball van ser després objecte de 
debat en grups, amb els assis-
tents barrejats per garantir 
pluralitat i diferents punts 
de vista. En aquest de-

bat, els grups van 
discutir sobre les 

diferents línies 
de treball que 

han sorgit des-

prés l’anàlisi de 
dades i la re-

collida de per-

cepcions que 

tenen els joves 
sobre necessi-

tats i mancances 

al municipi.
Posteriorment, 

es van posar en 

comú les conclusions 
a les que s’havia arribat 
en cada un dels àmbits, en 
que es van prioritzar algunes 
línies d’actuació de l’Ajuntament 
de cara als i les joves del poble. La re-

gidora de Polítiques Socials, Igualtat, Sanitat i 
Joventut, Dolors Isart, va cloure la jornada rei-
terant la importància del Pla Local de Joven-

tut.  L’acte va finalitzar amb un berenar-sopar 
i amb la satisfacció general dels participants. 
En total, van ser unes 45 persones assistents, 
entre polítics, tècnics, joves associats i no as-
sociats.

Un cop acabada aquesta part del procés, 
toca el torn del treball tècnic d’avaluació de les 
possibilitats de dur a terme les diferents línies 

detectades, establir vincles permanents amb 
els i les joves i donar cobertura a les neces-
sitats que es van prioritzar i es va concloure 
l’acte amb el compromís que, un cop acabat 
el Pla Local de Joventut, es tornarà a convocar 
a tothom per explicar-ne el contingut.
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Televisió 
Les Franqueses
Granollers TV 
(canal 55 de la UHF)

I també pots veure els programes a través 

d’internet en el teu ordinador! Comprova-ho al 

web www.lesfranqueses.cat

Cada dimecres 

i diumenge a les 

14.30 i a les 

20.30 h

10
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El dimecres 1 d’octubre  es va 
fer una lluída celebració en 
honor a l’àvia de Corró 
d’Avall Maria Andreu 
Peña que va complir 
100 anys. La festa, 
que es va fer a la 
residència l’Auca, 
va comptar amb 

l’assistència de 
Dolors Isart, regi-
dora de Polítiques 
Socials, Igualtat, Sa-

nitat i Joventut que va 
lliurar a l’homenatjada 
una reproducció de la façana 
de l’Ajuntament. Maria Peña An-

dreu també va rebre la “Medalla Centenària” 
per part de la Secretaria de Polítiques Fami-

En el marc de la Programa de Dinamització 
Cultural per a la Gent Gran de les Franqueses 
del Vallès que organitza l’Àrea de Polítiques 
Socials, Igualtat, Sanitat i Joventut, el dissabte, 
27 de setembre va actuar al Teatre-Auditori 
de Bellavista el grup granollerí Flors i Violes.

L’obra consistia en un espectacle musi-
cal del qual van poder gaudir els assistents 

que es va donar cita a l’equipament. Al llarg 
de la funció es van anar succeint un seguit 
de cançons catalanes i d’altres gèneres que 
s’escenificaven. 

A l’espectacle es va combinar la música 
i el ball amb molts tocs d’humor en les di-

El grup granollerí Flors i Violes 
va actuar al Teatre-Auditori 
de Bellavista

liars i Drets de la Ciutadania de la 

Generalitat de Catalunya.
Maria Andreu Peña va 

estar acompanyada per 
la seva filla Aída, l’altre 
fill viu a Tenerife i no 
va poder assistir-hi, 
per nets i besnéts 
així com una bona 
part de residents 

del centre, el perso-

nal professional i di-
recció.  Maria Andreu 

va néixer a Obón, Terol, 
encara que es va traslladar 

a Catalunya amb només 12 
anys.

Es dóna la circumstància que el dia 1 
d’octubre, aniversari de la senyora Maria An-

Lluïda celebració del centenari de l’àvia 
de Corró d’Avall Maria Andreu Peña

ferents interpretacions, 
tangos, balls del cigne, 
etc. També va posar 
una nota d’humor el 
presentador amb els 

seus acudits. La tarda, 
ben aprofitada pels 
moments divertits que 

es van viure, es va cloure 
amb un petit berenar pels 

espectadors.

L’actuació formava part del Programa de 
Dinamització Cultural per a la Gent Gran de 
les Franqueses

Maria Andreu Peña va commemorar el seu centenari 
amb pastís i molts obsequis

dreu Peña, és el Dia Mundial de la Gent Gran, 
una jornada de reconeixement a les persones 
de més edat i una crida per no deixar-les soles 
quan més ens necessiten.

El dimecres, 10 de 
desembre, es var fer 
l’acte d’inauguració 
de l’Oficina Municipal 
d’Informació i Defen-

sa del Consumidor 

(OMIC) de les Fran-

queses del Vallès.
L’acte va comptar 
amb la presència 

de l’alcalde de les 
Franqueses del Va-

llès, Esteve Ribalta, 
la regidora de Dinamització Econòmica, Tre-

ball, Comerç, Turisme i Participació Ciutadana, 
Gisela Santos, la sots-directora d’Atenció al 
Consumidor de la Generalitat de Catalunya, 
Montserrat Sagalés i la presidenta delegada 
de l’Àrea de Salut Pública i Consum de la Di-
putació de Barcelona, Dolores Gómez.

La regidora, en la seva intervenció, va re-

cordar que fins ara el servei s’oferia a través 
d’una oficina mòbil, i s’ha fet l’aposta per acos-
tar-lo a la ciutadania. Gisela Santos també va 
explicar que el nou OMIC, que es troba ubicat 
a un mostrador del vestíbul de l’Ajuntament, 
entrarà en funcionament la segona quinzena 
de gener.

L’alcalde va cloure els parlaments inau-

gurals de l’Oficina Municipal d’Informació al 
Consumidor de les Franqueses del Vallès as-

senyalant que el servei suposa un pas enda-

vant i un impuls per al municipi en el marc 

d’una voluntat política d’apropament a la ciu-

tadania, com ha estat la creació de l’Àrea de 
Participació Ciutadana.

S’inaugura l’Oficina Municipal 
d’Informació i Defensa del Consumidor 
a les Franqueses del Vallès

Per a Esteve Ribalta en la cultura del con-

sum es poden fer moltes coses des de la 
proximitat en àmbits com els centres educa-

tius, les associacions de veïns o les entitats, i 
també des del teixit empresarial i els come-

rços, assenyalant que amb una bona atenció al 
client es millora la competitivitat.

L’OMIC és un servei municipal, ofert amb 
el suport de la Diputació de Barcelona, per 
ajudar a les persones consumidores i usuàries 
a defensar els seus drets mitjançant la infor-
mació prèvia i campanyes, l’assessorament i 
l’orientació sobre les reclamacions i queixes 
en matèria de consum. 

Objectius
Entre d’altres, els objectius de la nova oficina 
són: 
Disposar d’un servei de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès per ajudar a les perso-

nes consumidores i usuàries a defensar els 
seus drets mitjançant la informació prèvia, 
l’assessorament i la recepció de reclamacions 
en matèria de consum. 

Informar, orientar i assessorar a les per-
sones consumidores i usuàries a través de di-
verses vies,(telefònica, telemàtica, presencial..) 
sobre els seus drets i la manera més eficaç 
d’exercir-los.

Analitzar les consultes i tramitar als orga-

nismes competents les reclamacions i denún-

cies que presentin les persones consumido-

res.
Els temes que no són estrictament de 

consum i sobre els quals l’OMIC no infor-
marà, són entre d’altres: qüestions que estan 

El servei es començarà a oferir durant la segona quinzena de gener

El dissabte, 29 de novembre, es va fer la Fes-
ta de Bateig del CEIP Camins, anomenat fins 
aquell dia CEIP les Franqueses I, un nom que 
ha sorgit d’un procés participatiu endegat per 
la direcció del centre.
Els i nenes de l’escola, juntament amb els 
mestres, van elaborar una llista de noms que 
van servir de punt de partida. En una segona 
fase, entre el 3 i el 13 de novembre, es van 
deixar unes olles de terrissa a diversos llocs 
del municipi, amb la llista dels noms escollits 
pels nens i nenes, perquè tothom pogués dir 
la seva i poder opinar.
L’escola, ubicada al carrer Rafael Alberti de 
Corró d’Avall, va celebrar l’elecció del nom  
CEIP Camins amb una festa a la qual van 
assistir una gran quantitat de pares i mares 

Camins, nom escollit pel CEIP les Franqueses 1
El nom, triat en un procés participatiu, es va donar a 
conèixer en una festa de bateig

i nenes i nenes del centre. Les activitats pro-

gramades, a banda de donar a conèixer el 
nom, van comptar amb la participació dels 
bastoners  Els Trinxaries de Santa Eulàlia 
de Ronçana i amb l’animació infantil del 
grup El Tramvia Blanc.
En nom de Camins, pensat per una 
nena de l’escola, es va triar perquè el 
centre està envoltat de camins i per-

què camins vol dir entre moltes altres 

coses, una escola formada per persones 
diverses, vol dir unió, separació i retroba-

da i vol dir la trajectòria de les persones, 
segons es va assenyalar durant la festa, que 
va finalitzar amb una arrossada.  

o han estat sotmeses a la via judicial, qüestions 
penals (delictes, faltes, etc.), temes laborals 
(contractes, convenis de treball,...), temes de 
Dret Civil (herències, divorcis, separacions as-
sumptes entre particulars...), problemàtiques 
derivades de la convivència en comunitats 

de propietaris o qüestions relacionades amb 
el lloguer d’habitatges (com desnonaments, 
arrendadors contra arrendataris) etc

L’horari d’atenció al públic de l’OMIC 
serà, a partir de 15 de gener, tots els dilluns 
de 10h a 13h a un mostrador del vestíbul de 
l’Ajuntament i també en altres horaris, con-

certant prèviament la visita a través del Ser-
vei d’Atenció a la Ciutadania. També es podrà 
contactar amb l’OMIC a través del correu 
electrònic omic@lesfranqueses.cat.

El passat 29 d’octubre un grup de persones 
de les Franqueses van fer l’itinerari “Anem al 
Montseny” dins del programa de Dinamitza-

ció Cultural per a la Gent Gran.
La sortida va fer una primera parada Arbúcies 
per a visitar el Museu Etnològic del Montseny 
“La Gabella”. En aquest equipament es van 
poder visitar les 3 plantes amb 15 sales 
d’exposicions permanents en les quals es 
recullen restes arqueològiques, l’evolució de 
l’ocupació humana al Montseny i tots els ma-

terials dels oficis de la terra i artesania. També 
s’hi projecten audiovisuals sobre “llegendes del 
Montseny” com ara el de la “Dona d’aigua”. 
La visita va ser molt interessant i participativa 

Sortida al Montseny 
amb nevada inclosa

pels assistents, ja que 
es van recordar els 

treballs agrícoles vis-

cuts per alguns dels 

assistents a la sortida.
Desprès d’una curta 
passejada per Arbúcies, 
es va anar a Santa Fe del 
Montseny, on la meteoro-

logia va sorprendre els viat-

gers amb les primeres neus que 

van poder veure com tot va anar que-

dant blanc a mida que es guanyava alçada.
Sortosament a Santa Fe esperava el restau-

rant per rebre els excursionistes. Després de 

gaudir d’una bona 
taula i sobretaula, 
l’autocar va tornar 
cap al nostre mu-

nicipi deixant la neu 
enrere, però podem 

dir que els excursio-

nistes del dia 29 son els 
primers ciutadans de les 

Franqueses en veure la neu 

aquest any 2008.

La nevada va coincidir amb 
la sortida al Montseny
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El CEIP Camins ha triat el nom en un procés participatiu
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Esteve Cassà

80 anys, Marata

L’està afectant la crisi 

econòmica?

Potser de forma directa no, 

però el món de la pagesia 

sempre està en crisi. Sempre 

tenim preus baixos als 

productes que produïm i hem 

de comprar al preu que ens 

diuen, i això ho portem d’anys, 

d’herència es pot dir.

Ha pres mesuren arran de 

la situació actual?

Com que els pagesos tenim 

els costum d’estalviar no 

ens ve de nou ara vigilar per 

la situació que hi hagi. Ara, 

espero que si hi ha uns estalvis 

al banc no es neguin a tornar-

los perquè això si que seria un 

terrabastall.

Aquesta crisi serà molt 

llarga?

No sóc tècnic i no entenc, 

però tal com ho estan pintant 

en les informacions que 

surten, va per llarg.

Creu que l’Ajuntament pot 

fer alguna cosa, de quin 

tipus?

Veig molt difícil que 

l’Ajuntament pugui fer res, 

encara que si alguna família 

té molta necessitat pot 

ajudar, però poc més. És 

l’administració local i els que 

han remenat la truita són els 

bancs i caixes. Aquests són és 

que han llançat els diners no 

se sap a on perquè ara diuen 

que no hi ha i abans sí els 

tenien. 

Cristina Martínez

29 anys, Corró d’Avall

L’està afectant la crisi 

econòmica?

Ara mateix de manera directa 

no, però crec que a la llarga 

ens afectarà a tots, sobretot 

en temes de feina. La gent està 

espantada i encara serà pitjor.

Ha pres mesuren arran de 

la situació actual?

Sí, he estalviat en les vacances 

i també en altres temes, he 

reduït despeses en roba per 

si de cas.

Aquesta crisi serà molt 

llarga?

Sí, penso que serà llarg, ben 

bé quatre o cinc anys. No 

crec que es solucioni en pocs 

mesos, al contrari.

Creu que l’Ajuntament pot 

fer alguna cosa, de quin 

tipus?

No crec que pugui fer res, 

és complicat. Com que és 

un tema mundial ves a saber 

el que es pot fer. Penso que 

nosaltres, els de peu per dir-ho 

d’alguna manera, podem fer 

ben poc o res en aquesta crisi, 

això s’ha de solucionar des de 

molt més a dalt.

Eloisa Resina

76 any, Corró d’Amunt

L’està afectant la crisi 

econòmica?

La crisi no és d’ara, és de quan 

van posar l’euro. Abans amb 

5000 pessetes omplies el carro 

de la compra i et quedaven 

cèntims, ara surts amb 50 

euros els gastes tots i no 

portes res. 

Ha pres mesuren arran de 

la situació actual?

Entre la crisi i el diner nou que 

vam posar, ara compres menys, 

t’has d’estar de moltes coses. 

Aquesta crisi serà molt 

llarga?

Jo això sí que no ho sé, de 

petita ja vaig passar un guerra 

i espero que mai torni a haver 

situacions tan difícils, que la 

joventut no hagi de patir.

Creu que l’Ajuntament pot 

fer alguna cosa, de quin 

tipus?

A mi el que em vulguin donar 

ho rebria de gust, en tot cas 

el que ha de fer l’Ajuntament 

o qui sigui, al govern, és 

ajudar als d’aquí de la mateixa 

manera que s’ajuda als de fora. 

Estic d’acord en que hi hagi 

ajudes per la gent que ve de 

fora, però aquí també hi ha 

persones amb necessitats que 

s’han de cobrir.

Xavier Junoy

27 anys, Bellavista

L’està afectant la crisi 

econòmica?

De moment a mi no, però sí 

tinc molts coneguts que no 

troben feina, s’han quedat a 

l’atur, han reduït el torn de 

les empreses, sí que m’afecta 

d’alguna manera.

Ha pres mesuren arran de 

la situació actual?

Sí, d’estalvi, gastes menys i 

estalvies més. Abans sorties i 

ara ho guardes, els divendres, 

els dissabtes i els diumenges 

sorties i ara no saps que fer. 

Intentes estalviar més.

Aquesta crisi serà molt 

llarga?

Crec que sí, durarà molt, serà 

molt fotut en qüestions de 

feina, crec que no anirà gens 

bé, anirà tot molt malament.

Creu que l’Ajuntament pot 

fer alguna cosa, de quin 

tipus?

Crec que no, que l’Ajuntament 

no té capacitat per solucionar 

un tema tan gran. A nivell 

d’altres administracions els 

que haurien d’intervenir són 

la Generalitat i el govern, però 

la solució no pot ser donar 

400 euros ha de ser d’un altre 

tipus, de feina, d’ajuts per a 

hipoteques. 

Núria Figueras

28 anys, Llerona

L’està afectant la crisi 

econòmica?

Directament pel tema de la 

feina. Estava amb un contracte 

temporal i no me l’han renovat 

perquè no hi havia feina

Ha pres mesuren arran de 

la situació actual?

Sí, hem intentat retallar 

despeses, de menjar no, però 

per exemple abans anava 

al gimnàs i ara no hi vaig i 

tampoc he sortit de vacances 

aquest any.

Aquesta crisi serà molt 

llarga?

Espero que no, encara que 

sents a dir que durarà una 

mica. Tan de bo duri molt poc.

Creu que l’Ajuntament pot 

fer alguna cosa, de quin 

tipus?

No t’ho sabria dir. Que donin 

respostes ràpides quan es 

demanen ajuts. També haurien 

de fer-se més pisos de 

protecció oficial i que siguin 
més grans. Per mi el millor que 

podria fer són ajuts en temes 

d’habitatge.

En record de Genís Valera
A finals del mes de setembre ens va deixar en 
Genís Valera, una persona molt implicada en 
la vida social i cultural de Corró d’Avall. Era 
membre de la junta de l’Associació Cívica i 
Cultural de Corró de Vall, de la qual havia es-
tat president abans de l’actual, Enric Barbesa. 
També va formar part de la Coral Xeramella, 
integrada a la Cívica, i va ser un gran amant del 
teatre amateur.
En Genís Valera va formar part de diversos 
grups de teatre com ara Art i Tradició, als anys 
70,  Entre Caixes i, darrerament Fastuk’s. Amb 
aquest últim grup, que va fundar i liderar, va di-
rigir l’obra “El gimnàs” que es va poder veure 
a la I Mostra d’Arts Escèniques Festival dels 
Amateurs de les Franqueses del Vallès, a l’abril 
del 2007.
La seva implicació amb Corró d’Avall també 
es va fer notar en dues destacades cites del 
municipi, ja que com a membre de la Cívica va 

participar activament en la Fira de Sant Ponç i 
en la Cavalcada de Reis, sense oblidar que era 
membre de la Comissió de la Festa Major de 
Corró d’Avall des de l’any 2001 i vocal de la 
Junta Directiva des del 2007, donant sempre 
un cop de mà a tot arreu i responsabilitzant-
se de moltes tasques organitzatives. Fins i tot, 
com a actor, va participar en el pregó de la 
Festa Major del 2007.
El record que deixa Genís Valera al personal 
del Patronat Municipal de Cultura i Educa-

ció és el d’una persona amb la qual treballar 
era un goig perquè sempre estava disposat 

a col·laborar i sempre estava obert a noves 
propostes. Un home ple de bons sentiments, 
de dedicació altruista i del projectes pel mu-

nicipi que malauradament no podrà realitzar, 
encara que de ben segur altres veïns i veïnes 

recolliran el seu inesborrable i reconegut lle-

gat a Corró d’Avall i a les Franqueses.
Genís Valera, a l’esquerra, en la passada edició de la Fira 
de Sant Ponç. Fotografia: Revista Garbuix
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Som un poble peculiar fins i tot a l’hora de gaudir de festes, en 
tenim per a tots els gustos.  La riquesa cultural que comporta la 
varietat de l’oferta, però sobretot la gent, la gent que fa possible 
que any rere any les festes aportin la varietat i la imaginació de 
tots i totes les que ho fan possible.
Tenim oferta gastronòmica, lúdica i esportiva i a més a més per 
a totes les edats, ningú queda exclòs de la festa, ni petits, ni joves 
ni grans i això es un mèrit de les persones que durant tot l’any 
treballen per a tots el veïns i vïnes i per a les persones que ens 
visiten en aquestes festes tan nostres.
La major riquesa del nostre poble son les persones, les persones 
que de manera desinteressada ens ofereixen el fruit del seu tre-
ball convertit en Festes Majors.
Fem una crida als veïns i veïnes que gaudeixen de les festes a par-
ticipar activament a les comissions per tal de reforçar-les i que 
les festes siguin cada cop més participatives,  plurals i puguem 
donar una mica de respir i descans a les comissions.
Donem les gràcies a tots i totes les persones que cada any fan 
possible que puguem gaudir de les nostres festes majors i us 
animo a seguir gaudint, tots plegats, els propers anys.    

Teresa Buigues 

Regidora de Cultura

MARATA

CORRÓ     
D’AMUNT

CORRÓ
D’AVALL

LLERONA

BELLAVISTA
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TELÈFON 
D’AVARIES
DE SOREA

902 250 370

HORARI
D’ATENCIÓ AL PÚBLIC 

A L’AJUNTAMENT
 de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h
dimarts i dijous de 16 a 18 h

TELÈFON 
DEL SERVEI 

DE RECOLLIDA
DE MOBLES I 

TRASTOS

900 101 338

La commemoració de la Diada Nacional de 
Catalunya va tenir enguany un sentit molt es-
pecial a les Franqueses ja que es va fer un ho-
menatge al darrer alcalde republicà, Francesc 
Montserrat, i al primer alcalde de la democrà-
cia, Ricard València.

La sala d’actes de l’Ajuntament, més ple-
na que mai, va ser l’escenari de la conferència 
que com és tradicional organitza el Patronat 
Municipal de Cultura i Educació, però canviant 
el format d’anteriors edicions amb personat-
ges mediàtics. En aquesta ocasió la conferèn-
cia que portava per títol “Memòries anòni-
mes. Un llegat injustament oblidat de la nostra 
història”, va anar a càrrec de la historiadora de 
Cardedeu Assumpta Montellà. 

Assumpta Montellà és autora, entre altres 
treballs, de dos llibres, El setè camió i La ma-
ternitat d’Elna, una història sobre mares emba-
rassades a l’exili al camp d’acolliment d’Argilès, 
que aviat es convertirà en una pel·lícula.

Montellà es va referir als valors de les 
persones anònimes que van lluitar l’Onze de 
Setembre per uns ideals i que tenen plena vi-

gència avui en dia. La historiadora va glossar la 
figura de Francesc Montserrat que va ser al-
calde de les Franqueses durant 3 anys, entre el 
1936 i el 1939, fent especial menció a la seva 
part humana i de servei als ciutadans. 

Pel que fa a Ricard València, va destacar el 
fet que va haver de començar a caminar en 
una democràcia molt tendre, recuperant el 
bagatge de Francesc Montserrat, amb 
una vocació de servei que va resu-
mir amb la frase “treball i hon-
radesa”.

Assumpta Montellà va 
assenyalar que l’homenatge 
a Montserrat i València 
estava plenament justi-
ficat insistint en la im-
portància de recupe-
rar la nostra història i 
la nostra memòria.

La regidora de 
Cultura i Pagesia, Tere-
sa Buigues, va agrair la 
presència dels familiars 
de Francesc Montserrat, 
els seus fills Agustí i Paqui-
ta i els seus nets i de Ricard 
València, acompanyat per la 
seva dona Montserrat Vert, els 
seus tres fills Ernest, Clara i Martí 
i les facilitats que havien donat per a 
fer aquest homenatge.

Buigues va dir que amb l’homenatge 
es posava fi a 40 anys de silenci i va tenir 
paraules de reconeixement per a Ricard 
València, al qual va qualificar de persona 
honesta.

L’alcalde, Esteve Ribalta, va tancar les in-
tervencions assenyalant que els dos homenat-
jats eren un mirall de servei i va destacar que 
l’acte es fes en un dia tan assenyalat com la 
Diada i a la sala de plens d’un consistori obert 
a tots els ciutadans. 

Finalitzats els parlaments l’alcalde Esteve 
Ribalta va lliurar una placa de l’artista de Lliçà 

d’Amunt Roser Nadal realitzada expressament 
per a l’ocasió als fills de Francesc Montserrat, 
Paquita i Agustí Montserrat i a Ricard Valèn-
cia.

Ofrena floral

Els actes previstos amb motiu de la Diada 
Nacional de Catalunya a les Franqueses van 
continuar amb un seguici amenitzat pel grup 
“Espremulls, Cobla Antiga” fins al passeig Taga-
manent on a partir de les 11.45 h. es va fer la 
tradicional ofrena floral d’institucions, forma-
cions polítiques i entitats locals al davant del 
monòlit commemoratiu de l’11 de Setembre.

En representació de l’Ajuntament de les 
Franqueses, l’ofrena floral la van dipositar els 
fills de Francesc Montserrat, Agustí i Paquita 
Montserrat complementant d’aquesta mane-
ra l’homenatge realitzat instants abans. Finalit-
zades les ofrenes es va procedir a la cantada 
d’Els Segadors.

Les Franqueses homenatja al darrer alcalde 
republicà i al primer de la democràcia en la
commemoració de la Diada Nacional

Els homenatjats van rebre una placa de l’artista de Lliçà d’Amunt Roser Nadal

La historiadora Assumpta Montellà va oferir la tradicio-
nals conferència a la sala d’actes del consistori

Els fills de Francesc Montserrat van dipositar 
l’ofrena floral per part de l’Ajuntament al monòlit  

del passeig de Tagamanent

Els actes commemoratius de la Diada van 
continuar a la plaça de l’Ajuntament amb 
un concert de música tradicional catalana a 
càrrec del grup “Espremulls, Cobla Antiga”. 
Un piscolabis popular va cloure una emotiva 
commemoració de la Diada Nacional de Ca-
talunya a les Franqueses del Vallès.

Gisela Pocorull Pérez 30-06-08
Daniel Berruezo López 03-07-08
Fabio Popovic Luna 04-07-08
Pol Minero Caballero 12-07-08
Martí Valls Riu 12-07-08
Arnau Valls Riu 12-07-08
Roger Bargans Fornes 14-07-08
Pol Rus Cordero 14-07-08
Carlota Mundet Gené 15-07-08
Laia Samos Grau 16-07-08
Ferran Espegares García 17-07-08
Daniel Garrido Lozano 17-07-08
Lucía Ahumada Pimpollo 19-07-08
Arnau Fernández Aguilera 19-07-08
Óscar Luján Ferreiro 19-07-08
David Jamardo De las Morenas 20-07-08
Chantal Peralta Azor 21-07-08
Anas Lamrani 21-07-08
Cloe Romero Lozano 23-07-08
Eloi García De la Torre 24-07-08
Jana Munuera García 26-07-08
Ariadna Redondo Hurtado 02-08-08
Elsa Gómez Pérez 31-07-08
BertaAymerich García 01-08-08
Dafne-Nicole Serrano Zenteno 02-08-08
Ainara Escofet Sabarribay 04-08-08
Judit Pelaz Domínguez 05-08-08
Israel Doncel Carrión 07-08-08
Nerea Ruiz Conesa 07-08-08
Ainhoa Ruiz Conesa 07-08-08
Paula Torres Morello 09-08-08 
Genís-Esteve Menéndez Pastrana 12-08-08
Biel Torras Pascual 12-08-08
Martí Giralt Conejo 15-08-08
Jesús Contreras Jiménez 16-08-08
Eric Espinasa Magan 16-08-08
Awa Mansa 18-08-08
Syna Mansa 18-08-08
Jordi Ambrós Castellà 19-08-08 
Irene Rodríguez Sanz 22-08-08
Pau Colomé Serra 22-08-08
Enola Rosa Magariños 23-08-08
Marina Corbera Ramon 21-08-08
Yaiza Corrales Reche 21-08-08
Geray Sámchez Gallego 22-08-08
Carla Gómez Santos 27-08-08
Paula Gómez Santos 27-08-08
Silvia-Cristina Valle Matteucci 28-08-08
David Ruiz Castillo 29-09-08
Álex Rodríguez Maillo 31-08-08
Nayara Ruiz Cartaya 03-09-08
Alejandro Lázaro Navarro 05-09-08
Marc Coron Vega 08-09-08
Suehail Darik 09-09-08
Laia Ferrer Ballester 09-09-08
Dacha Cosculluela Feltina 10-09-08
Emma Rodríguez Jamardo 14-09-08
Lucas Arguimbau Chércoles 16-09-08
Daynnara Macías Pilvas 17-09-08
Marc Pérez Redondo 17-09-08
Alba Porcar Cortés 19-09-08
Noah Ruiz Kahler 19-09-08
Marta Doblas Rodríguez 19-09-08
Berta Martínez Acosta 20-09-08
Laia Pérez Barrrero 20-09-08
Aitor Mingueles Fernández 21-09-08
Juan-David Arias Mamani 23-09-08
Iván Muñoz Curado 25-09-08
Salma Boulagroua 25-09-08
Aitor Ruiz Granadal 30-09-08
Marta Villanova Requena 03-10-08
Ivet Forns Bonjoch 04-10-08
Lucía Vila Pavón 04-10-08
Adriana Martín Rullo 05-10-08
Martí Tecero Montero 06-10-08
Pau Vega Rosàs 10-10-08

Iker Litran Reyes 11-10-08
Jorge Azañón Moñino 12-10-08
Daniela Mier Escobio 15-10-08
Zoe Cebollero Giménez 16-10-08
Kawtar Cachou 18-10-08 
Noelia Martínez Pérez 19-10-08
Marta Lobatón Puerto 24-10-08
Clara Mellado Gil 25-10-08 
Nayara Vegas Mesta 27-10-08 

Amelia Calderón Palomares, 77 anys 05-08-08
Lídia Colomer Montasell, 91 anys   06-08-08
Elvira Viñas Carbonell, 99 anys 11-06-08
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elevada al I Cicle 
d’Espectacles al 
Carrer Estiu 2008
El I Cicle d’Espectacles al Carrer Estiu 2008 
que es va celebrar entre el 21 de juny i el 21 
de setembre ha destacat per la qualitat de les 

propostes programdes així com per l’elevada 
assistència als espectacles.

Circ, música o cinema han omplert es-
pais públics del municipi apropant les arts 
ecèniques a la ciutadania, que ha pogut gau-

dir de prop de les seves habilitats. Dos bons 
exemples es van poder veure, coincidint 
amb la Festa Major de Corró d’Avall, el dis-
sabte 21 de setembre amb Los Hererita, a la 
plaça de l’Espolsada i amb Fura, just al davant 
l’Ajuntament.

El III Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars, 
també a Corró d’Amunt i Llerona

El dissabte 4 d’octubre es va inciiar el III Cicle 
d’Espectacles Infantils i Familiars amb la re-

presentació de l’obra “Tot Bufant” de la Cia 
Pep Gol i Pep Pasqual, al Teatre Auditori de 
Bellavista.

La programació d’aquesta III Cicle 
d’Espectacles Infantils i Familiars que organit-
za el Patronat Municipal de Cultura i Educació 
posa èmfasi especialment en la qualitat de les 
companyies que actuaran i en la diversitat dels 
gèneres. S’han programat des d’espectacles 
musicals a titelles, màgia, contes o ombres  
xineses al llarg de dotze sessions, entre el 4 
d’octubre i el 27 de desembre.

Entre les novetats de la present edició del 
III Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars s’ha 
de fer esment de l’ampliació de l’oferta, que 

ha passat de vuit espectacles a dotze, així com 
la incorporació d’un nous espais de represen-

tacions, a Corró d’Amunt i a Llerona. Així, a 
banda del Teatre Auditori de Bellavista i el Ca-

sal Cultural de Corró d’Avall, també es va fer 
un espectacle al Consell del Poble de Llerona, 
el dissabte 20 de setembre i un altre al Con-

sell del Poble de Corró d’Amunt, el diumenge 
21 de desembre.

Les funcions del III Cicle d’Espectacles In-

fantils i Familiars s’adrecen a tots els públics, 
a partir dels 3 anys. L’entrada als espectacles 
costa 4 euros, i només 3 euros per persones 
més joves de 25 anys, més grans de 65, aturats, 
pensionistes i grups de més de 20 persones.
A partir del 10 de gener començarà la nova 
programació.
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A S’omplen els cursos formatius ofertats al Centre 

de Recursos Agraris de la Masia Can Ribas 
El dos cursos ofertats al Centre de Recursos 
Agraris de la Masia Can Ribas per a perso-

nes en situació d’atur que es realitzen entre 
els mesos de setembre i desembre s’han 
omplert. Els cursos, subvencionats pel Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social 
Europeu, es van iniciar el 24 de setembre i van 
finalitzar el 12 de desembre.

Els cursos que es van impartir són d’auxiliar 
d’infermeria en geriatria i d’anglès, atenció al 
públic. El primer té una durada de 239 hores, 
amb 179 hores teòriques a l’aula i 60 de pràc-
tiques en residències geriàtriques. 

Els 17 alumnes que realitzen el curs, que 
imparteix el Centre d’Estudis de l’Envelliment 
de Catalunya, adscrit a la Universitat de Vic,  
procedeixen de les Franqueses, 9, la Garriga, 2, 
l’Ametlla, 2, Canovelles, 2 i Cànoves, 1. 

En l’edició realitzada l’any 2007 més del 
70% dels alumnes estan inserits al sector.

Pel que fa al curs d’anglès: atenció al públic, 
la seva durada és de 102 hores. N’hi ha 12 
alumnes de les Franqueses, 2 de Granollers, 
2 de la Roca del Vallès, 1 de l’Ametlla i 1 de 
Cardedeu.

Aquests cursos es repetiran l’any 2009, ja 
que han estat aprovats per a dues anualitats.

Tenint present els requisits establerts pel 

SOC, i en funció de les mancances formati-
ves de les persones inscrites en la borsa de 

treball local, així com de les necessitats ma-

nifestades pel sector empresarial, es presenta 
la sol·licitud d’aquests dos cursos per a dues 
anualitats.

A banda de la convocatòria de sectors 
emergents, l’Àrea de Dinamització Econòmica 
de l’Ajuntament de les Franqueses, també ha 
presentat la sol·licitud de formació ocupacio-

nal pla FIP de les accions formatives següents: 

administratiu comptable, administratiu comer-
cial, informàtica per a discapacitats i informàti-
ca de l’usuari.

Paral·lelament a la formació subvenciona-

da pel Servei d’Ocupació de Catalunya, des 
de l’Àrea s’està programant un curs de mo-

nitor de lleure amb l’especialitat de monitor 
de menjador atès que hi ha moltes sol·licituds 
i els Ampes necessiten personal amb títol. La 
previsió és que l’inici de l’esmentat curs sigui a 
finals d’any o principis 2009

Nou equip de Control de Soroll de Vehicles de Motor 
per a la Policia Local de les Franqueses

Des de l’estiu s’han fet controls en 
diversos punts dels municipi

La Policia Local de les Franqueses compta 
amb un nou equip de Control de Soroll 

de Vehicles de Motor que ha estat 
subvencionat per l’Àrea de Medi 

Ambient de la Diputació de 
Barcelona. El seu cost és de 

3.000 euros.
L’equip consta d’un 

sonòmetre per ca-

librar el soroll, mi-
cròfon, trípode i una 
impressora per en-

registrar les dades. 
Recordem que la 
normativa estableix 
que els ciclomotors, 
que acostumen a ser 

els vehicles que pro-

voquen més molèsties, 
no poden sobrepassar 

els 91 dB.-
Durant l‘estiu dos 

agents de la Policia Local de 
les Franqueses i un tècnic van 

assistir a una jornada sobre Control 
de Soroll de Vehicles de Motor, dedica-

da especialment a ciclomotors i motocicle-

tes, que tenia com a objectiu la familiarització  
amb el nou equip.

Des de l’estiiu, la Policia Local de les Fran-

queses ha realitzat controls en diferents indrets 
del municipi. Un dels punts que havien motivat 
queixes per part dels veïns, per l’elevat volum 
de trànsit de camions que passen actualment 

fins que no s’obri la ronda sud i també per 
l’elevat soroll que produeixen alguns ciclomo-

tors, era la carretera de Ribes, zona on es van 
fer actuacions de manera preferent.

La Policia Local de les Franqueses ha con-

tinuat, igualment, amb la seva campanya per 
prevenir la utilització del telèfon mòbil men-

tre es condueix un vehicle. Aquesta pràctica 
comporta un elevat risc de distracció que 
augmenta els índex d’accidentalitat per la qual 
cosa s’intenta reduir-la.

Després dels espectacles al carrer, arriba el torn dels Espectacles Infantils i Familiars

Programació
gener-març 2009

10 de gener, 18 h, Casal Cultural de 
Corró d’Avall: “El conte de la lletera”, 
a càrrec de la Cia. Xip Xop

24 de gener, 18 h, Teatre-Auditori de 
Bellavista: “La bella dorment”, a càrrec 
de la Cia. L’Horta Teatre

31 de gener, 18 h, Casal Cultural de 
Corró d’Avall: “Jana i els tres óssos”, 
a càrrec de la Cia. Centre de Titelles 
de Lleida

7 de febrer, 18 h, Teatre-Auditori de 
Bellavista: “Papirus”, a càrrec de la Cia. 
Xirriquiteula Teatre

14 de febrer, 18 h, Casal Cultural de 
Corró d’Avall: “Batuta”, a càrrec de 
Taun Taun Teatroa

7 de març, 18 h, Teatre-Auditori de 
Bellavista: “Els colors del metall”, a cà-

rrec de l’Auditori de Barcelona

14 de març, 18 h, Casal Cultural de 
Corró d’Avall: “Giralluna”, a càrrec de 
Marcel Gros

21 de març, 18 h, Teatre-Auditori de 
Bellavista: “El molinet màgic”, a càrrec 
de la Cia Engruna Teatre
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El Pla de Vigilància complementària contra in-

cendis forestal que es va fer entre els mesos 
de juny i setembre va complir els seus ob-

jectius sense que s’hagin produït incidents re-

marcables.

L’Àrea de Pagesia ha 
obert 6 expedients 
en els darrers mesos 

per usos indeguts en 

sòl no urbanitzable que 
vénen determinats pel 
Pla General d’Ordenació 
Urbana de els Franqueses del 
Vallès. De forma general, els usos 
permesos són els associats a l’activitat agrícola, 
educatius i socio-cultural, i en algunes zones 

Cap incendi forestal durant els mesos 
del Pla de Vigilància contra incendis

del municipi l’esportiu, sanitari i assis-
tencial.

Un dels objectius de l’Àrea és 
intentar detectar totes les activitats 

que s’estan realitzant en sòl no ur-
banitzable amb la intenció d’evitar 
la seva proliferació descontrolada 
que a mig o llarg termini provo-

qui una degradació de l’entorn i 
una significativa pèrdua 

de l’activitat i que 
aquesta no sigui 

substituïda per 

altres activi-

tats impròpies 
de la  zona.

Adquisició 
d’un vehicle 
D’altra banda, 
l’Àrea de Pagesia 

ha adquirit un ve-

hicle que cobrirà les 

necessitats de mobilitat 

que es donaven a l’àrea. 
Amb 29,5 km quadrats de te-

rritori i més de 50 km de camins rurals al 
terme municipal de les Franqueses del Vallès, 

S’obren 6 expedients per usos 
indeguts en sòl no urbanitzable

El Pla, que té com a finalitat bàsica evitar els 
incendis i limitar els seus efectes reforçant, en 
coordinació amb l’administració forestal, els 
programes de vigilància contra incendis fo-

El pla coordina diversos ajuntaments, ADF i Diputació de Barcelona

restals es va formalitzar mitjançant un conveni 
entre els ajuntaments de Figaró- Montmany, 
la Garriga, l’Ametlla i les Franqueses del Vallès, 
la Diputació de Barcelona i l’ADF Montseny-
Congost.

Les Franqueses del Vallès  ha comptat  amb 
un equip de vigilants i un vehicle que diària-

ment recorria una ruta preestablerta durant 

les hores de mes risc d’incendis.
Enguany s’han realitzat 215 accions 

d’informació preventiva, s’han detectat 11 cre-

mes agrícoles, 2 accidents en vies de comu-

nicació, 3 abocaments de material que podia 
ser causa d’un inici de foc, 1 barbacoa sense 
mataguspires i 1 abocament de material que 

no pugui ser causa d’inici de foc
Durant tota la campanya no s’ha detectat 

cap incendi forestal, motiu de satisfacció per 
als ajuntaments que formen part del Pla de 
Vigilància Contra Incendis.
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Agents de la Policia Local 
de les Franqueses van aga-

far aquest estiu una serp 
que havia entrat a casa 

d’un veí de la urbanització 
Els Gorcs. La Policia va rebre 

una trucada d’un ciutadà infor-
mant que havia vist una serp a casa 

seva, al carrer Cabal dels Gorcs.
Els agents es van presentar en el domicili lo-

calitzant i agafant la serp, que van posar dins 
d’un recipient adient per traslladar-la a les 
dependències policials. Es tractava d’una serp 
anomenada comunament verd, d’1 metre de 
llargada.

Avisats els Agents Rurals del DARP, es van 
fer càrrec de l’exemplar procedint al seu tras-
llat al Centre de Recuperació Salvatge de To-

rreferrussa de Santa Perpètua de Mogoda.

La Policia Local de les Franqueses ha adquirit 
un nou vehicle equipat amb material d’última 
generació i tecnologia punta. Es tracta d’un 
turisme, model Seat Altea. Amb el nou model, 
el parc automobilístic està conformat per dos 

La Policia Local adquireix un nou vehicle 
equipat amb material d’última generació

La Policia Local 
agafa una serp 
que entra a casa 

d’un veí dels 
Gorcs

El nou vehicle policial està completament equipat

L’exemplar agafat era un serp 
anomenada comunament verd

La Policia Local ha fet diverses 
actuacions per usos inde-
guts en sòl

calia disposar d’un vehicle que facilités els des-
plaçaments als tècnics de l’Àrea de Pagesia. 

El nou vehicle és una eina més per a l’Àrea 
de Pagesia per estar a prop el territori que 
gestiona. 

tot terrenys, un Nissan Terrano 
petit, i un Nissan X-Trail, un turis-
me, el nou Seat Altea  i dues motocicletes.
Les característiques més importants del nou 
vehicle són: una mampara de separació di-

visòria interior així com els vidres de les fines-
tres posteriors tintats per preservar la identi-

tat de les persones detingudes; el pont de la 
sirena està proveït de llums amb la tecnologia 

Led; les dues llums situades a la part davantera 
del vehicle per avisar de l’arribada del cotxe 
a les cruïlles  i el dispositiu que permet saber 

des del vehicle si ha saltat alguna de les alar-

mes instal·lades en els edificis municipals.
El nou vehicle policial disposa també 

d’un compressor per a inflar 
rodes per a poder auxiliar 

a les persones que ho 

necessitin, equipa-

ment complert de 

senyalització per a 
realitzar controls i 
un compartiment 

amb calaixos al ma-

leter en el qual es 

porta perfectament 
distribuït material di-

vers que utilitzen els 
agents en les seves fun-

cions  com ara una safata 
corredissa i els corresponents 

arxivadors per omplir i dipositar les di-
ligències que realitzen.

El divendres, 19 de setembre, es va produir un 
intent de robatori al pàrquing de l’estació de 
tren de Corró d’Avall quan a primera hora del 
matí un camió de grans mides va començar 
a carregar les vies de tren que es troben a 

l’estació sense cap permís. 
Un treballador d’Adif es va adonar dels fets 
i va alertar als Mossos d’Esquadra, la Policia 

Intent de robatori de rails a 
l’estació de tren de Corró d’Avall

Local de les Franqueses que van evitar que 
s’enduguessin el material. Després de les per-
tinents comprovacions, els Mossos van dete-

nir un veí de Lliçà d’Amunt per aquest intent 
de robatori.

Els rails de tren, que es trobaven amunte-

gats entre l’estacionament i la línia de tren, po-

den tenir un valor superior als 10.000 euros.
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El dimarts, 11 de novembre, a la tarda es va fer 
l’acte de signatura del conveni de l’Ajuntament 
de les Franqueses i la Universitat de Vic per a 
desenvolupar projectes d’investigació, innova-

ció, formació, transferència de coneixements i 
reciclatge de professionals del sector agrora-

mader per part de l’alcalde de les Franqueses 
del Vallès, Esteve Ribalta, i de la rectora de la 
Universitat de Vic, Assumpta Fargas.

L’acte va comptar amb la presència de 
diversos regidors de l’equip de govern, re-

presentants del sector agrormader així com 
els professors de la Universitat de Vic Ramon 
Fabre, del Departament d’Empresa i Jaume 
M. March, del Departament d’Organització 
Industrial.

Esteve Ribalta va excusar i lamentar 
l’absència de la regidora de Pagesia, Teresa 
Buigues, promotora d’aquest projecte, va dir, 
a causa d’una indisposició. Per a l’alcalde de 
les Franqueses el conveni amb la Universitat 
de Vic és una mostra de la voluntat política de 
l’actual equip de govern de protegir el sec-
tor agroramader. Segons Ribalta, s’ha de fer 
un treball conjunt perquè aquest sector sigui 
rendible, competitiu i que no suposi un sacri-
fici per a les persones que s’hi dediquen sinó 
un activitat equiparable a les que es realitzen 
en l’àmbit de ciutat.

L’alcalde de les Franqueses va destacar que 
la signatura del conveni és la primera pedra 
d’un projecte ambiciós que vol aprofundir en 
aspectes com la innovació, la formació conti-
nuada o la investigació, al servei del municipi i 
de la comarca.

Conveni entre l’Ajuntament de les 
Franqueses i la Universitat de Vic

Assumpta Fargas, per la seva banda, es va 
mostrar satisfeta de la relació que s’ha creat 
entre l’Ajuntament de les Franqueses del Va-

llès i la Universitat de Vic, donada la seva voca-

ció i dimensió territorial. La rectora va assen-

yalar que ara s’han d’anar trobant les maneres 
de col·laborar en matèries tan importants 
com la formació, les pràctiques d’estudiants 
o la inserció laboral, i va desitjar que aquesta 
col·laboració sigui llarga i fructífera.

Recordem que el conveni per desenvolu-

par projectes d’investigació, innovació i trans-
ferència de coneixement, formació i reciclatge 
de professionals del sector agroramader entre 
l’Ajuntament de les Franqueses i la Universitat 

Nou reglament del Consell de la Pagesia
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SÈxit del Campionat d’Espanya 
de Marató BTT i la VI pedalada 
popular Els Perduts celebrats 
a Corró d’Amunt

El campionat d’Espanya de Marató de BTT 
que es va disputar el diumenge 14 de setem-

bre a Corró d’Amunt organitzat pel Club 
Ciciclista Corró d’Amunt i Ocisport, amb el 
suport de la Federació Catalana de Ciclisme i 
el Patronat Municipal d’Esports va ser tot un 
èxit tant de participació com d’organització. 
Coincidint amb el campionat, també es va fer 
la VI pedalada popular Els Perduts.

En total van ser 410 els ciclistes partici-
pants a la matinal que havien de fer dues voltes 

Conveni de cessió dels terrenys 
de la Parròquia de Santa Maria de 
Llerona amb l’Ajuntament

El dilluns, 28 de juliol, es va fer a la sala d’actes 
de l’Ajuntament la protocolària signatu-

ra del conveni de cessió d’ús dels terrenys 
d ela parròquia de Santa Maria de Llerona 
a l’Ajuntament de les Franqueses. L’acte va 

comptar amb la presència d’Esteve Ribalta, 
alcalde de les Franqueses, mossèn Joan Valli-
crosa, rector de la parròquia de Santa Maria 
de Llerona i Josep Badia, regidor d’Esports i 
Serveis Municipals.

Moment de la signatura del conveni per part de l’alcalde Esteve Ribalta i mossèn Joan Vallicrosa

a un circuit de 35 km si participaven 
al campionat d’Espanya de Marató de 
BTT o una volta si feien la pedalada. 
La prova de Lliçà d’Amunt també era 
puntuable per a la Copa Catalana.

Sergio Mantecón de l’equip Ceme-

lorca Seguros 10 de Múrcia i Anna Villar, 
de l’equip Massi de Granollers, van ser els 
campions absoluts i, per tant, nous campions 
d’Espanya de la modalitat de Marató de BTT. 
El segon lloc en catagoria masculina va ser per 

a Marc Trayter i el tercer per a Alejandro Díaz 
de la Peña mentre que en categoria femeni-
na va quedar sotscampiona Sanda Santanyes i 
Cristina Mascarreras va ser tercera. 

Pel que fa a la Copa Catalana, el campió va 
ser Joan Llordella. En categoria femenina es va 
imposar Neus Parcerisas, tots dos corredors 
són de l’equip Ambilist.

Els participants van ser obsequiats amb una 

samarreta commemorativa i material ciclístic, 
a més de poder gaudir d’una botifarrada tan 
bon punt finalitzaven la cursa o la pedalada. El 
lliurament de premis del campionat d’Espanya 

de Marató de BTT va anar a càrrec del regi-
dor d’Esports de les Franqueses, Josep Badia, 
el president del Consell del Poble de Corró 
d’Amunt, Martí Rosàs, la presidenta de la Fe-

deració Catalana de Ciclisme, Carme Mas, el 
president de l’empresa Massi, Jaume Masferrer 
i el president del Club Ciclista Corró d’Amunt, 
Josep Mauri, entre d’altres personalitats.

El podi amb els campions 
d’Espanya i les autoritats durant 
el lliurament de trofeus

Protocol·lària tallada de cinta abans de 
començar la cursa

El conveni estableix, entre d’altres aspectes, 
una cessió del dret d’ús dels terrenys on es 
troba ubicat el camp de futbol i els vestidors 
per un termini de 25 anys, on s’instal·larà ges-
pa artificial. També es contempla la cessió, per 
5 anys, de la zona de les pistes de tennis, pista 
esportiva i pistes de petanca.

Tant l’alcalde de les Franqueses com 
el rector de la Parròquia de Llerona es van 
mostrar molt satisfets per haver desencallat 
en poc temps un tema que havia provocat 

l’enfrontament de l’anterior equip de govern 
amb la Parròquia.

El rector va destacat el clima d’obertura i 
diàleg que hi ha actualment al consistori. Tam-

bé es va  fer un reconeixement a la bona feina 
realitzada pel regidor d’Esports, Josep Badia, 
que ha estat qui ha portat les negociacions 

del conveni. L’alcalde, per la seva banda, s’ha 
referit al respecte mutu com a base de qual-
sevol negociació.

Signatura del conveni entre l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i la Universitat de Vic

de Vic es va aprovar en el ple municipal cele-

brat el passat mes d’octubre per unanimitat.
Aquest conveni, que ha de possibilitar do-

nar formació fins a segon grau en temes rela-

cionats amb el sector, suposarà donar un valor 
afegit als productes que s’elaboren al municipi. 
Encara que en un primer moment es farà un 
estudi de camp per avaluar les necessitats del 

territori, comptant amb la participació dels 
agents del sector i dels òrgans representatius, 
com el Consell de la Pagesia, la intenció és ela-

borar el més aviat possible un pla d’acció per 
tal que en pocs mesos es comencin a concre-

tar alguns dels projectes que es contemplen 
al conveni.

Entre els acords adoptats al ple celebrat 

el dijous 2 d’octubre cal destacar 
l’aprovació de la modificació 

del reglament que regula el 

Consell de la Pagesia. La 
voluntat de l’àrea de 

Pagesia amb el nou 
reglament és con-

vertir el Consell 

de la Pagesia en 
un element més 
actiu, amb una 
major influència 
dins el territo-

ri i sobretot en 

un verdader punt 

d’encontre entre la 
pagesia i l’ajuntament 

i, per tant, que sigui un 
veritable òrgan de parti-

cipació sectorial.

La proposta va provocar discrepàncies entre 
l’equip de govern i l’oposició pel la nova com-

posició de l’organisme. Per part de Conver-
gència i Unió es va demanar que es retirés 
el reglament per considar-lo poc participatiu 

en no encabir a Associacions de Veïns o als 
Consell del Poble.

Teresa Buigues, regidora de Cultura i Pa-

gesia, va explicar que es tracta d’un organis-
me sectorial on tenen més representació els 
pagesos i menys pes els polítics, assegurant 
que es tracta d’una modificació “seriosa per 
al territori on els pagesos decidiran el que els 

convé”
El nou reglament es va aprovar amb els 

vots a favor de l’equip de govern i d’Els Verds, 
els vots en contra de Convergència i Unió i 
l’abstenció de Ferran Jiménez, d’Unió Demo-

cràtica de Catalunya.
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S El FC Barcelona Atlètic s’enduu 
el VII Trofeu Sergi Barjuan davant 
el CF les Franqueses i l’UE Sant 
Andreu

Franqueses amb una personalitat com Sergi 
Barjuan i “encara és més sort que s’estimin 
el seu poble, tant ell com la seva família, i 
s’impliquin en projectes com aquest”.

El FC Barcelona Atlètic i l’UE Sant Andreu 
van ser obsequiats amb una reproducció de 
la façana de l’Ajuntament per part del regi-
dor d’Esports, Josep Badia, i de l’alcalde. El FC 
Barcelona va correspondre lliurant una placa 
a l’Ajuntament i una altra a Sergi Barjuan, que 
va fer la sacada d’honor.

En el primer partit es van enfrontar l’UE 
Sant Andreu, format per jugadors del juvenil 
Nacional i del segon equip, i el CF les Fran-

queses. Els barcelonins es van avançar al mi-
nut 6 amb un gol de Jordi, però les Franqueses 
va capgirar el marcador. Al minut 35 Estivi feia 
l’empat a 1 gol i al minut 39 Toni Polo, de penal, 
aconseguia el gol del triomf pels franquesins.

En el segon partit van jugar el FC Barcelona 
Atlètic i el CF les Franqueses. En aquest matx 
els locals van començar amb bones ocasions 
de fer gol, però va ser el FC Barcelona Atlètic 
en una gran acció de Jonathan Dos Santos, 
germà de l’exjugador del FC Barcelona Gio-

vani, qui va marcar l’1 a 0 al minut 16. El partit 
va finalitzar amb victòria per la mínima dels 
blaugranes.

El tercer enfrontament, entre el Sant An-

dreu i el Barça Atlètic va acabar amb empat 
a zero gols per la qual cosa el VII Trofeu Sergi 
Barjuan va ser per al conjunt entrenat per Luis 
Enrique, que va estar molt sol·licitat pels afi-

cionats durant tota la nit. El segon lloc va ser 
per al CF les Franqueses i el tercer per l’UE 
Sant Andreu.

El lliurament dels trofeus va anar a cà-

rrec de l’alcalde de les Franqueses, Esteve 
Ribalta, el regidor d’Esports, Josep Badia i de 
l’exfutbolista del FC Barcelona Sergi Barjuan. 
Un cop finalitzat el repartiment de premis els 
jugadors dels equips participants van ser con-

vidats a un petit refrigeri al bar del Complex 
Esportiu Municipal.

La recaptació del torneig preliminar i del  
VII Trofeu Sergi Barjuan que es va disputar l’11 
de setembre es destinarà a la Residència per a 
la Gent Gran De les Franqueses del Vallès. En 
futures edicions, es vol que el trofeu mantin-

gui el caire benèfic i de suport a entitats locals 
del municipi. També s’intentarà instaurar l’11 
de setembre com a data de referència per 
a la celebració d’aquest torneig que en edi-
cions anteriors s’havia disputat en els mesos 
d’octubre o desembre.

 Sergi Barjuan va fer la sacada d’honor abans de l’inici dels partits

El FC Barcelona Atlètic va quedar primer, seguit del CF 
les Franqueses i l’UE Sant Andreu

Dansa del Ventre, nova 
activitat del Patronat 
Municipal d’Esports
A partir del mes de gner el 
Patronat Municipal d’Esports 
de les Franqueses del Vallès 

oferirà una nova activtat. Es 
tradta de la Dansa del Vendre, 

una modalitat d’exercici que cada 
vegada compta amb més seguidors.

L’horari serà de 18.30 h a 20 h els dijo-

us al CEIP Guerau de Liost. Les places són li-
mitades i el preu de les classes és de 56 euros 
trimestrals.
Per a qualsevol dubte o informació podeu 
adreçar-vos a les oficines del PME, de dilluns a 
divendres de 9h a 13h i de 16h a 20h, o trucar 
al 93 846 70 83.

El FC Barcelona Atlètic, que entrena Luis En-

rique, va ser el guanyador del VII Trofeu Sergi 
Barjuan que es va disputar el dijous 11 de se-

tembre al camp de futbol municipal de Corró 
d’Avall.

El torneig, que es juga en la modalitat de 
triangular, va comptar també amb la presència 
de l’UE Sant Andreu i del CF les Franqueses, 
representant local que va imposar-se al CF 

Bellavista Milán i CE Llerona en el preliminar 
disputat una setmana abans.

Abans de l’inici dels partits Sergi Barjuan 
es va adreçar als espectadors, més de 500 que 
omplien les grades i laterals del camp, agraint 
la seva assistència, les facilitats donades pels 
equips i el consistori, desitjant la continuïtat 
del trofeu.

L’alcalde Esteve Ribalta, per la seva banda, 
va manifestar que és una sort comptar a les 

El dissabte, 22 de novembre, es va fer al pa-

velló poliesportiu municipal de Corró d’Avall 
la XIII Nit de l’Esport de les Franqueses del 
Vallès, organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports, amb l’assistència de 315 persones 
i destacades novetats. Així, la gala va tenir lloc 
a l’equipament esportiu franquesí en comptes 
de fer-se, com en anys anteriors, en un hotel 
de Granollers.

La Festa, presentada pel periodista de 
TV3 Xavi Coral, es va iniciar amb el lliura-

ment dels diplomes a tots els nominats i 

nomidades, 51 esportistes de les categories 
Promoció Masculí i Femení (nascuts l’any 
1995-96-97-98- i 99), categoria Formació 
Masculí i Femení (nascuts l’any 1994-93-92-
91-90), categoria Amateur Masculí i Femení 
(nascuts el 1989 i anys anteriors) i categoria 
Millor Entrenador/a.

El regidor d’Esports i Serveis Municipals, 
Josep Badia, en la seva salutació als assistents, 
va recordanr que s’han celebrat dos campio-

nat d’Espanya a les Franqueses en la moda-

litat de petanca i de BTT i va tenir paraules 
de d’ànims i reconeixement als presidents, 
directius i entrenadors de la quarantena 

d’entitats esportives que hi ha al municipi pel 
seu esforç al llarg de la setmana i dels caps 
de setmana.

Tot seguit va intervenir l’alcalde Esteve Ri-
balta, assegurant que el municipi de les Fran-

queses del Vallès és ric a molts nivells i el de 
les persones, entitats i associacions és la ri-
quesa més gran. L’alcalde va destacar alguns 
dels valors que aporta l’esport i que són im-

portants en temps com els actuals, l’esforç, la 
superació, el treball en equip, l’àmbit educatiu 
i de relacions socials i humanes.

Teatre de Guerrilla
La XIII Nit de l’Esport de les Franqueses del 
Vallès va seguir amb l’humor del Teatre de 
Guerrilla. El seu enginy, amb al·lusions a les 
característiques del municipi, format per cinc 
pobles, o la particularitat que el camp de fut-
bol de Llerona estigui en terrenys de la pa-

rròquia, va fer passar una estona molt diverti-
da als assistents.

XIII Nit de l’Esport de les Franqueses del Vallès

Gestes esportives 
i mèrits personals
Després de la divertida actuació es va iniciar 
el lliurament de guardons. Els primers que es 
van atorgar van els de les gestes esportives 

als equips que havien aconseguit alguna fita 
important durant la temporada 2007/2008 i 
els dels mèrits personals. Les distincions van 
ser  les següents: als equips amateur, femení, 
juvenil masculí A, cadet masculí A i aleví infan-

til femení del CF Bellavista Milán per l’ascens 
de categories a Primera Divisió.

A l’equip sènior masculí del Club Bàsquet 
les Franqueses per l’ascens a Tercera Catalana. 
A l’equip cadet masculí d’handbol del Patronat 
Municipal d’Esports per haver assolit el sots-
campionat de la Copa Federació Masculina.

Al club Sweetrade Bowling Club per 
l’ascens a Primera Divisió Nacional

A Sergio Viñuelas i Ramon Muñoz, del 
Club Esportiu Obamishin per haver-se pro-

clamats campions de Catalunya i sotscam-

pions d’Espanya en la modalitat Duo Kata de 
Ju-Jitsu.

A Josep Mauri Pey, del Club Ciclista Corró 
d’Amunt, per la seva tasca i dedicació en el 
foment de la BTT a les Franqueses.

A Xavier Serra Cullell, del CF les Franque-

ses, per la seva tasca i dedicació en el foment 
del futbol a les Franqueses.

A Montse Martín i Agustí Núñez, del CE 
Karate Nokachi per la seva tasca participativa 
en esdeveniments del municipi i en el foment 
del karate a les Franqueses

I al Club Petanca Bellavista pel seu es-
forç i constància i evolució del club i per 
l’organització del campionat d’Espanya juvenil 
de la temporada 2007/2008.

Millors esportistes
Un cop lliurats els premis de reconeixement 
es van desvetllar els de millors esportistes en 

les diferents categories, començant per la de 
Millor Entrenador/a.

Els finalistes eren Montse Marín i Agustí 
Núñez, del Club Esportiu Nokachi, Toni Torres, 
del Patronat ME, secció handbol i Guillermo 
Carmona, del CF Bellavista Milán. El guardó, 

lliurat pel pare del futbolista Sergi Barjuan, el 
Sr. Joan Barjuan, va ser per a tots els finalistes, 
que havien empatat en les votacions.

En categoria Promoció Femení els finalis-
tes eren Elena de Sande, del Club Esportiu 
Karate Nokachi, Marta Aymerich, del PME, 
secció bàsquet, i Tania Hernández, del Club 
Natació Granollers. El premi va ser per a Ta-

nia Hernández.
En categoria Promoció Masculí els finalis-

tes eren Ángel Díaz del Club Esportiu Kara-

te Nokachi, Marc Frutos, del Club Atletisme 
Canovelles i Pol Torres, del PME, secció han-

dbol. El premi va ser per a Marc Frutos. Els 
guardons vans ser lliurats per Teresa Buigues, 
regidora de Cultura i Pagesia.

En categoria Formació Femení els fina-

listes eren Paula Resian, del Club Esportiu 
Okamishin, Miriam González, del Club Ba-

lonmano la Roca i Cristina Ibáñez, del Club 
Natació Granollers. El premi va ser per a 
Paula Resina.

En categoria Formació Masculí els fina-

listes eren Josep Baró, del Club de Tennis els 
Grocs, Eriz Azor, del Club Esportiu Karate 
Nokachi, Jordi Ganduxé, de l’Esport Club 
Granollers i Xavier Sayol, del CF Bellavista 
Milán. El premi va ser per a Josep Baró. Va fer 
el lliurament d’aquests guaradons l’alcalde 
Esteve Ribalta.

La Festa va comptar amb la presència del conegut grup 
humorístic Teatre de Guerrilla

Foto final dels premiats de la reeixida XIII Nit de l’Esport de les Franqueses del Vallès

La judoka Jésica González (Club Esportiu Okamishin) i l’arquer Santi Olivé (Club de Tir amb Arc), 
millors esportistes amateurs

En categoria Amateur Femení els finalistes 
eren Gisela Coma, del Club de Bàsquet les 
Franqueses, Jéssica González, del Club Espor-
tiu Okamishin, i Núria Marín, del Club Esportiu 
Karate Nokachi. El premi va ser per a Jéssica 
González.

En categoria Amateur Masculí els finalistes 
eren Raül Gálvez, del Club Sweetrade Bowling, 
Santi Olivé, del Club Tir amb Arc les Franque-

ses i Alfonso Guillén, del CA Canovelles. El 
premi va ser per a Santi Olivé. El lliurament 
dels premis els va fer el regidor d’Esports Jo-

sep Badia.
La foto dels guanyadors amateurs, primer 

i de tots els premiats conjuntament amb les 
autoritats municipals va posar el punt i final a 
la reeixida XIII Nit de l’Esport de les Franque-

ses del Vallès.
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Cal felicitar una vegada mes a la Associació 
de Festes Laurona, doncs aquesta Festa Major 
s’ha caracteritzat per una mes amplia parti-
cipació en totes i cadascuna de les activitats 
organitzades, teatre, futbol, jocs per la canalla, 
“l’animalada” (que l’any vinent caldrà contro-

lar-la una mica mes, doncs no volem lesionats 
entre els participants), havaneres, etc.... i el 
sopar de Festa Major que va servir de marc 
per fer el lliurament de la Placa al civisme que 
cada any atorga el Consell del Poble a perso-

nes destacades per la seva especial dedicació 
a les activitats cíviques, culturals i/o esportives 
de Llerona. Enguany aquest reconeixement ha 

estat per en Joan Oliver i la seva esposa Fran-

cesca Lloreda. 
Només cal destacar un incident, que va 

enterbolir el bon ambient i que esperem no 

es torni a produir, doncs va ferir sensibilitats 
de veïns i veïnes de Llerona que no han entès 
els motius. El fet es que a punt de començar 
la Festa Major i després de demanar-ho en 
varies ocasions, l’Ajuntament no havia posat 
la senyera de la rotonda de la Ctra. de Ribes 
que dona accés al nucli urbà de Llerona. Ales-
hores un grup de veïns hi va penjar l’estelada, 
comprovant l’endemà com la brigada d’obres 
del Ajuntament la treia sense posar-ne cap al-

Tornem a la normalitat, s’han acabat les vacances 
i hem passat una edició més de la Festa Major

tre. Finalment hem pogut gaudir de la nostra 
senyera perquè de nou aquest grup de veïns 
la va tornar a posar.

En un altre ordre de coses, ara sí que va 
de veritat, s’estan acabant les obres de la nova 
rotonda de la Via Europa / Ctra. de l’Ametlla. 
Aquesta rotonda i el nou pont del Falgar faci-
litaran la circulació a tothom.

Nuria Clavería

Presidenta del Consell del Poble de Llerona

Les obres no han avançat al ritme previst, 
porten un gran retard, tant el Club de fut-
bol de Corró d’Amunt com el de Llerona no 
han pogut començar a entrenar en aquestes 
instal·lacions, com estava previst, a partir del 
primer dia de setembre.

S’ha enderrocat el bar, utilitzat com a seu 
social d’entitats i com a punt de trobada de 
la gent del poble, sense que estigui acabat el 
nou local.

S’ha rescindit el contracte a la Conxita, 
com encarregada del manteniment de la zona 
esportiva, encara l’hi quedaven dos anys de 
prorroga. Les entitats de Corró i el Consell 
del Poble havien demanat la prorroga del 

Zona esportiva
contracte de la Conxita, entenent que és una 
persona que s’adapta tant a les necessitats de 
les entitats com a la gent del poble.

Primer se li comunica que el seu contracte 
acaba el mes de juliol, sense que se li prorro-

gui els dos anys previstos en el concurs que es 
va fer al seu dia. Algú s’adona que ve la Festa 
Major, li allarguen fins el 31 d’agost, més tard 
fins el 15 de setembre.....

Per acabar d’improvisar més, treuen un nou 
concurs, a corre i cuita, per la gestió del bar i el 
manteniment de la zona esportiva, amb unes 
bases que sembla impossible que s’hi pugui in-

teressar algú. El qui es presenti haurà de pagar 
750 € al mes.

En un consell se’ns va dir que es faria amb 
temps i que podríem esmenar les bases si es 

creia necessari. Alló que tant se n’omplen la 
boca: diàleg, participació,.... té molt. Malgrat 
tot, Corró d’Amunt serà més que un punt. 
Continuarà existint. Amb la Marató de BTT, 
la Petanca, el Futbol, la Festa del avis, el Teatre, 
la Festa Major,.... Gràcies a les entitats i a les 
persones que ho fan possible.

Martí Rosàs i Pujol

President del Consell del Poble 
de Corró d’Amunt

Si ets major d’edat, si t’interessa parlar català amb fluïdesa i 
tens una estona per xerrar, fes-te APRENENT/A 
 

Si ets major d’edat, tens una estona per xerrar i vols ajudar 
algú a millorar el seu català, fes-te VOLUNTARI/ÀRIA.
  

Vine a informar-te’n al:
SCC del Vallès Oriental
Av. del Parc, 9, 4a planta
Tel. 93 879 41 30
vallesoriental@cpnl.cat 
o bé entra a: www.vxl.cat

Vols participar en el programa 

de Voluntariat per la llengua?
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Corró d’Amunt, Marata, Llerona, Corró d’Avall, Bellavista 
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Recordo Mossèn Ca-
rreres de la seva etapa  
com a rector d’una 
petita església en el 
triangle format per Ba-
dalona, Sant Adrià del 
Besòs i Santa Coloma 
de Gramenet.

Un barri de nous 
vinguts als anys 60.  
La sala d’actes acollia 

constantment assemblees de treballadors 
antifranquistes, mai va negar una reunió.

En una ocasió es va enfrontar a la policia 
que volia detenir un jove, va rebre una bu-
fetada i les ulleres rodonetes que duia van 
caure a terra, un policia les va trencar amb el 
peu, però el jove va poder fugir per una porta 
lateral.

Aquestes son les coses que recordo 
d’aquell home que fou Mossèn Carreres.

La seva vinculació a les Franqueses és 
el meu profund respecte i la d’un bon amic 
i company rector de Marata, també alguna 
conferència al nostre poble. Els homes de la 
talla de Mossèn Carreres no són només de un 
lloc, son patrimoni de tots.

Teresa Buigues   
Regidora d’ERC

Desprès de la sen-
tència del Tribunal 
Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC), 
on s’anul·la la modifi-
cació del Pla General 
d’Ordenació Urbana 
(PGOU) creiem que 
hi ha tres preguntes 
a fer-se.

Perquè a passat això?
Al 2002 s’aprovà el PGOU només amb 

els vots a favor de CiU, però sense la reserva 
de sòl del Quart Cinturó. Al 2003 la Comis-
sió d’Urbanisme de Barcelona (CUB), l’inclou 
d’ofici i comunica a l’Ajuntament que ha de 
fer l’exposició pública i aquest no la fa. El 
Centre Cultural de Marata, presenta un con-
tenciós administratiu, perquè considerà que 
deixa amb indefensió als veïns de les Fran-
queses no haver fet l’exposició pública. Cinc 
anys desprès ens trobem que el TSJC dona la 
raó als veïns de Marata i anul·la el Pla. 

En què ens afecta a hores d’ara?
Està afectada una part molt important 

del municipi, tot el que va aprovar el PGOU 
del 2003 està en situació al·legal, això signi-
fica, a l’espera del que acordin els tècnics de 
la CUB i l’ajuntament, que una part molt im-
portant del municipi està fora de la legalitat 
i per exemple no és poden donar llicencies 
d’obres.

I ara que? 
Els Verds creiem que és una nova opor-

tunitat per les Franqueses, per disposar d’un 
planejament adequat a la realitat i consen-
suat per tothom. Per tant, Els Verds entenem 
que cal trobar el consens que CiU no va voler 
aconseguir i redactar un nou PGOU on és re-
flecteixi l’Auditoria Ambiental i les propostes 
reflectides en els Estudis Sobre el Sector Agra-
ri. A més la redacció ha de fer-se amb un pro-
cés de participació ciutadana real i finalment 
ratificat pels veïns de les Franqueses en una 
consulta popular vinculant.
Salut i ecologia

Ferran Gontán
Regidor d’Els Verds
Tel. 607 11 26 76
ferrangontan@elsverds.org

transfuguisme a les corporacions locals, com 
ara expulsar els regidors trànsfugues i els 
beneficiats, no deixar-los presentar a les pro-
peres eleccions, no tenir al govern regidors 
trànsfugues i no donar-los cap representació 
a l’Ajuntament ni pagar-los en concepte de 
grup polític, entre d’altres qüestions més in-
teressants.

Val la pena analitzar que hi ha partits 
polítics que només actuen en defensa dels 
seus interessos, en aquest cas és ben evident 
que només hi havia un objectiu: aconseguir 
de qualsevol manera l’Alcaldia de les Fran-
queses del Vallès sense les eleccions munici-
pals, volent alterar la voluntat de la gent de 
forma fraudulenta. Mirin si és evident que ha 
estat reconegut per la Ministra del Ministeri 
d’Administracions Públiques, Elena Salgado, 
que és del PSOE, i per tots els partis de la Co-
missió de Seguiment.

Hauran d’esperar a les properes eleccions 
a que els ciutadans i ciutadades de les Fran-
queses del Vallès vagin a votar i manifestin el 
seu desig sobre la qüestió política del muni-
cipi, o assumir les responsabilitats polítiques 
que el Ministeri els hi ha imposat i que el seu 
dia vostès van assumir.

Francesc Torné i Ventura
Regidor del grup municipal de CiU

Els ciutadans i les 
ciutadanes deman-
den tenir un govern 
responsable, co-
hesionat, fort, que 
treballi en defen-
sa dels interessos 
municipals i que 
proporcioni els ser-
veis que la pobla-
ció necessita. En la 

proximitat de la política municipal, fins i tot 
mes enllà d’ideologies, es valora molt més la 
gestió propera i eficaç. D’altra banda, sovint 
se senten queixes cap a la classe política per-
què s’obliden de la seva gestió al servei públic 
i es dediquen només a desgastar a l’adversari. 
Des del PSC tenim molt clar que aquesta línia 
no condueix enlloc.

Per això sempre hem cregut en aquell 
lema que diu “fets i no paraules” i podem dir, 
amb la satisfacció de la feina realitzada, que a 
l’any 2009 el nostre municipi comptarà amb 3 
noves escoles, nous serveis en transport pú-
blic, 10 nous agents de policia, i àrees de nova 
creació com  Pagesia i Participació Ciutadana. 
A més tenim una administració propera al 
ciutadà que ha solucionat conflictes històrics 
com la zona esportiva de Llerona, la Masia de 
Can Costa, els veïns dels Gorgs, i com ja hem 
dit les noves escoles.

Aquesta és la nostra targeta de presen-
tació; no volem entrar en debats estèrils 
d’aquells que només volen que perpetuar-se 
en el càrrec que havien ocupat.

Esteve Ribalta i Sánchez  
Regidor del Partit dels Socialistes 
de Catalunya

PSC

Aquest estiu s’ha 
signat el conveni 
de cessió d’ús dels 
terrenys de la pa-
rròquia de Santa 
Maria de Llerona 
a l’Ajuntament de 
les Franqueses, cul-
minant d’aquesta 
manera diversos 
mesos de negocia-

cions. Va ser un procés llarg, però fructífer 
on cal destacar la predisposició i voluntat 
d’entesa de les dues parts en benefici de Lle-
rona i del Municipi de les Franqueses. Va ha-
ver respecte mutu, confiança i diàleg, tant per 
part de mossèn Joan Vallicrosa com per part 
de la meva persona en representació del Pa-
tronat Municipal d’Esports i de l’Ajuntament. 
Des que sóc regidor d’Esports i Obres i Serveis 
he mantingut una entesa i bona relació amb 
mossèn Joan Vallicrosa que s’ha traslladat ara 
a l’actual equip de govern. Una bona mostra 
va ser la decisió de reobrir el camp de futbol 
de Llerona que estava tancat arran de les des-
avinences amb l’anterior equip alcalde.

Vull expressar de manera pública el meu 
agraïment a mossèn Joan Vallicrosa per la 
seva receptivitat, per escoltar-nos i perquè 
ha defensat els interessos de la parròquia 
com nosaltres hem defensat els dels munici-
pis, sense postures intransigents sinó tot el 
contrari, per la qual cosa hem pogut arribar 
r a un acord que satisfà tothom. Ama el nou 
conveni es posa en marxa el projecte de la 
gespa artificial al camp de Llerona i es solu-
ciona una reivindicació de molts anys dels 
lleronins pel greuge compartiu que hi havia 
en aquest tema en relació a altres pobles de 
les Franqueses. Aquest conveni és el reflex 
de la manera de fer de l’Ajuntament, on per 
damunt dels personalismes hi ha el benefici 
dels ciutadans i ciutadanes. Tenim la voluntat 
de continuar col·laborant amb la parròquia 
de Llerona, i amb totes les entitats, en nous i 
engrescadors projectes que facin de les Fran-
queses un municipi millor.

PP

ERC-EV
Una col·laboració que en matèria esporti-

va es veu en el dia a dia, ara que han començat 
les competicions de lliga, i en esdeveniments 
puntuals com per exemple va ser el campio-
nat d’Espanya de Petanca celebrat també a 
l’estiu a les pistes municipals organitzat per 
la Federació Catalana, el Club Petanca Bella-
vista i el Patronat Municipal d’Esport. Amb les 
instal·lacions de present i els projectes que hi 
ha en marxa i amb la voluntat tant dels respon-
sables de les entitats i com de l’Ajuntament, les 
Franqueses del Vallès ha de continuar al pri-
mer nivell, en matèria esportiva i molts altres 
àmbits.

Josep Badia
Regidor

El passat 28 de 
juliol la Comissió 
de Seguiment del 
Pacte Antitrans-
fuguisme, depe-
nent del Ministeri 
d’Administracions 
Públiques, va acor-
dar per unanimitat 
dels seus membres 

declarar trànsfuga el regidor del PP que va 
trencar la disciplina del seu partit al partici-
par en la moció de censura feta a l’alcalde 
de l’Ajuntament de les Franqueses del Va-
llès, el 26 de març d’enguany, i beneficiaris 
a l’alcalde i regidors del PSC-PSOE, i també 
els regidors d’ERC.  

Degut al desgavell que hi va haver en 
el funcionament polític dels ajuntaments 
democràtics, els partis polítics a l’Estat es-
panyol es van veure obligats a millorar la 
legislació local i l’electoral per reforçar el 
funcionament de les administracions locals, 
ja que en diverses ocasions derivaven en 
problemes polítics complexos que perjudi-
caven el seu funcionament i, de retruc, la 
ciutadania en general.

Per intentar millorar aquests aspectes 
fonamentals els partits representats en el 
Congrés dels Diputats van formalitzar el 7 
de juliol de 1998 un “Acord sobre un codi 
de conducta en relació amb el transfuguis-
me en les corporacions locals” per evitar 
l’especulació política i la mala praxis en pre-
sentacions de mocions de censura per part 
de regidors fora dels acords polítics dels 
partits. Aquest acords tenen la voluntat de 
vetllar pel bon funcionament polític de les 
institucions municipals i l’adequat funcio-
nament i la transparència de la democràcia 
local, evitant la perversió dels resultats elec-
torals sorgits en les eleccions municipals. 

Després de la resolució de la Comissió 
de Seguiment del Pacte Antitransfuguisme 
declarant la moció de les Franqueses com 
a MOCIÓ TRÀNSFUGA, cal reflexionar sobre 
el fet que abans de la moció de censura ja 
es va manifestar que era amb un regidor 
trànsfuga perquè no tots els partits que la 
presentaven hi estaven d’acord, i d’això, els 
regidors que la van presentar i els seus par-
tits n’eren plenament conscients.

En democràcia les sentències i resolu-
cions encara que no hi estem d’acord o no 
ens agradin s’han de complir, ja que el no 
compliment implica el quedar-se fora del 
sistema democràtic o estat de dret.

No val fer justificacions insostenibles, 
com ara que el PSC no havia signat l’acord 
contra el transfuguisme. Aquesta afirmació 
sembla feta per una persona amb manca de 
responsabilitat o amb una cultura política 
molt feble, perquè no s’entén gaire.

Tampoc no és gens apropiat que el PSC 
del Vallès Oriental no vulgui assumir cap 
responsabilitat i sembli que tingui la inten-
ció de no complir amb les obligacions que 
la resolució implica i de no portar a terme 
les accions a que estan obligats, amb justi-
ficacions com ara que hi ha d’altres ajunta-
ments que governen amb mocions trànsfu-
gues.

Per tant, senyors del PSC només poden 
fer una cosa: assumir les responsabilitats 
que els corresponen i portar a terme les 
actuacions que descriu el codi en relació al 

CIU

Unió Democràtica de 
Catalunya emprèn 
un nou  projecte i el 
reorienta amb més 
perfil propi a Les 
Franqueses del Vallès. 
A partir d’ara iniciem 
una responsable tra-
jectòria política cons-
tituïts en grup polític 
propi. Entenem que 

estem davant de circumstàncies complicades 
que conporten haver d’assumir reptes amb 
decisió. La situació econòmica ens indica que 
és molt probable que el proper any 2009 sigui 
molt preocupant, fins i tot potser dramàtic,  per 
a moltes economies familiars. És per això que 
Unió va demanar a l’equip de govern munici-
pal actual que l’increment del cost de les taxes 
i impostos municipals fossin inferiors al IPC.  

Ara que s’han de confeccionar els nous 
Pressupostos per al 2009, UDC, amb veu i vot 
propi, exigirà al govern municipal, molt espe-
cialment, que a partir d’una  gestió rigurosa i 
de la congelació d’altres despeses es faci un 
esforç contundent per incrementar les ajudes 
socials i per fomentar  les politiques dirigides a 
la creació de nous llocs de treball per als joves i 
les persones amb responsabilitats familiars. De 
la mateixa manera proposarà accions valentes 
per a la necessària dinamització del nostre co-
merç amb l’objectiu de d’evitar-ne tancaments, 
amb la consegüent disminució de la contrac-
tació local. En aquesta mateixa línia proposarà 
l’establiment d’acords amb les empreses per a 
la generació de noves ofertes de treball.

Fóra bo, que siguin les empreses i co-
merços establerts a Les Franqueses les que, 
majoritàriament, realitzin els treballs i serveis 
que contracti aquest Ajuntament.

A més a més, també sol·licitarem que el 
Pressupost contempli més accions per ajudar 
les persones amb dependència i alhora dotar 
la Policia Local dels efectius adients per ga-
rantir una millor seguretat ciutadana. 

En resum, és el moment d’intensificar el 
treball i posar totes les energies i dedicació 
a millorar el benestar de tots els habitants, 
veïns i veïnes, de Les Franqueses del Vallès. 
Aquesta és l’aposta d’Unió Democràtica de 
Catalunya a Les Franqueses del Vallès, sense 
supeditacions a cap partit i com sempre amb 
ànim obert, respectuós i dialogant per afron-
tar els temes que més ens preocupen:  atur, 
seguretat ciutadana i les dificultats per arribar 
a final de mes.

Ferran Jiménez
e-mail: ferranj@unio.org
Tel. 672 082 571 
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ESPECIALITAT PROFESSIONAL VISITA HORARI CONSULTA
Director Baulenas Parellada, David
Adj. Direcció Marcas Vila, Alex
Medicina General Rebordosa Serras, Josep Dilluns a Divendres MATI 2
 Uriz Urzainqui, Nieves Dilluns a Divendres MATI 2
 Alier Soler Rosa Dimarts, Dimecres, Dijous Divendres MATI 4
  Dilluns TARDA 4
 Presas Ferrer, Miquel Dilluns MATI 4
  Dimarts ,Dimecres,Dijous i Divendres TARDA 4
 Glòria Anton Lloreda Dimecres i Divendres MATI 6
  Dilluns, Dimarts i Dijous TARDA 6
 Serra Cordoba, Margarita Dimarts i Dijous MATI 6
  Dilluns, Dimecres i Divendres TARDA 6
 Palero Cadirat, Olga Dilluns, Dimarts, i dijous MATI 8
  Dimecres i Divendres TARDA 8
 Min Jung Ko Bae Dimecres, Dijous i Divendres MATI 8
  Dilluns, Dimarts TARDA 8
 Marcas Vila, Alex Dilluns, dimecres i divendres MATI 16
   Dimarts i Dijous TARDA 16
 Castillo Muñoz, Leonor Dimarts i Dijous MATI 16
  Dilluns, Dimcres i Divendres TARDA 16
Pediatria Ducet Vilardell, Pura Dilluns a Divendres MATI 12
 Romo Cruz, Lourdes Dilluns, Dimarts, Dijous i Divendres MATI 9
  Dimecres  TARDA 9
 Bosch Castells, Joaquim Dilluns a Divendres TARDA 9
    9
Infermeria Sabaté Casellas, Rosa Dilluns a Divendres MATI 1
 Miguel Aznar, Angeles Dilluns a Divendres TARDA 1
 Albarran Molina, Consuelo Dilluns a Divendres MATI 3
 Vilarroya Pallares, Dolors Dimarts, dimecres,  dijous i Divendres MATI 5
  Dilluns  TARDA 5
 Collado Vicho, Ana M. Dilluns a Divendres TARDA 5
    3
 Orti Grifé,Rosa Dilluns,Dimarts MATI 7
  Dimecres, Dijous i Divendres TARDA 7
 Giné Vila, Anna Dimecres, Dijous i Divendres MATI 7
  Dimarts i dijous TARDA 7
 Méndez Blanco,Marisol Dilluns, dimecres i divendres MATI 17
  Dimarts a dijous TARDA 17
 Homs Padrisa, Dolors Dimarts i dijous MATI 17
  Dilluns, Dimecres i Divendres TARDA 17
Infermeria Ped. Lucas Ruiz, M. Rosario Dilluns a Divendres MATI 11
 Pérez Fernández,Paqui Dilluns, Dimarts, Dijous i Divendres MATI 10
  Dimecres  TARDA 10
 Arias Perianez, Antonia Dilluns a Divendres TARDA 10
Odontologia Carretero Gonzalez, M.José Dilluns a Divendres MATI 13
Ass, Social Pardo Casado, Agustin Dilluns,dimecres i divendres MATI 14
Passir Llevadora Biern Gomez, 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
PADES Metges Barcons Viaplana, Miquel De dilluns a divendres 9 a 15 h
 Busquet Duran Xavier Telèfons: 93 861 80 37
PADES Infermeria Salamero Tura, Nuria 607 07 15 61
 Jimenez Zafra, Eva 657 85 13 62
 Salvador Escuria, Marta
 Trias Jover, Assumpta
 Galera Padilla, Mª Concepció 
PADES T. Social Barrachina Méndez Inmaculada
 Tura, Magda
Pades fisioterapeuta Pont Pla, Laura

CAP CORRÓ D’AVALL. Tel. 93 840 42 00 (Centre d’Atenció Primària obert de 8 a 20 h)
ESPECIALITAT PROFESSIONAL VISITA HORARI CONSULTA
Medicina General Velayos Balcells, Ramon Dilluns, dimarts, dimecres i divendres MATI 2
  Dijous TARDA 2
 Huet Hernández, 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 MATI 1
  Dimecres MATI 4
  Dimarts, Dijous i Divendres TARDA 1
Pediatria Bech Peiró, Susana Dilluns, Dimarts, Dijous, Divendres MATI 4
  Dimecres  TARDA 4
Infermeria Simon Garcia, Gemma Dilluns, dimarts, dimecres i divendres MATI 3
  Dijous TARDA 3
 Saborit Marin, Isabel Dilluns a Divendres TARDA 3
 Albaladejo Quesada, Nati Dimarts a Divendres MATI 0
  Dilluns TARDA 0
Infermeria PED. Roura Escrigas, Imma Dilluns, Dimarts, Dijous i Divendres MATI 6
  Dimecres TARDA 6
Ass. Social Pardo Casado, Agustín Dijous MATI 3
Extraccions Infermeria Dilluns, dimarts i divendres 8 a 9 6
PASSIR Llevadora Vigil Mamani, Mercedes  Dilluns i Dijous  MATI 5
  Dimecres TARDA 5

CAP LES FRANQUESES. Tel. 93 861 80 30 (Centre d’Atenció Primària obert de 8 a 20 h)
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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 sufi-
cient antelació mitjançant una carta informativa

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

 Alcaldia esteve.ribalta@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

 Cultura i Educació jose.algar@lesfranqueses.cat

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

 Escola 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

 Esports esports@lesfranqueses.cat

 Jutjat de Pau jutjat.pau@lesfranqueses.cat

 Pagesia materesa.serra@lesfranqueses.cat

 Planificació Econòmica i Règim Interior joaquim.bach@lesfranqueses.cat

 Política Territorial i Obra Pública joan.valls@lesfranqueses.cat

 Polítiques Socials, Igualtat, Sanitat i Joventut miriam.soria@lesfranqueses.cat

 Comunicació llorens.pascual@lesfranqueses.cat

 Punt d’Informació Juvenil pij.franqueses@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

 Serveis Municipals 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

C/ Aragó, 24 (Bellavista)

tel. 93 846 45 42

SOREA
Horari d’atenció al públic 

(dependències de l’Ajuntament)

Dimarts i divendres d’11 a 13 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, injectables, 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
Canal 55 de la UHF

Dimecres, 14.30 h i 20.30 h

Diumenges, 14.30 h i 20.30 h

  CALENDARI DE FESTES 
  PER A L’ANy 2009
 1 gener dijous Cap d’Any

 6 gener dimarts Reis

 10 abril divendres Divendres Sant

 13 abril dilluns Dilluns de Pasqua Florida

 1 maig divendres Festa del Treball

 22 maig divendres l’Ascensió

 24 juny dimecres Sant Joan

 3 juliol divendres Festa Major de Bellavista

 25 juliol dissabte Festa Major de Marata

 1 agost dissabte Festa Major de Corró d’Amunt

 15 agost dissabte l’Assumpció

 8 setembre dimarts Festa Major de Llerona

 11 setembre divendres Diada Nacional de Catalunya

 21 setembre dilluns Festa de Corró d’Avall

 12 octubre dilluns Festa Nacional d’Espanya

 8 desembre dimarts La Immaculada

 25 desembre divendres Nadal

 26 desembre dissabte Sant Esteve
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 CALENDARI FISCAL 
 DE L’ANy 2009 

 Mercat Municipal 4t trimestre 2008: 5 de desembre de 2008 
  al 5 de febrer de 2009

 Impost Vehicles Tracció Mecànica: 2 de febrer al 2 d’abril de 2009

 Mercat Municipal 1r trimestre 2009: 2 de febrer al 2 d’abril de 2009

 Impost Béns Immobles – Urbans (no domiciliats): 3 d’abril al 4 de juny de 2009

 Impost Béns Immobles – Urbans (1a fracció domiciliats): 1 de juny de 2009

 Taxa Recollida d’Escombraries (no domiciliats): 3 d’abril al 4 de juny de 2009

 Taxa Recollida d’Escombraries (1a fracció domiciliats): 1 de juny de 2009

 Taxa Recollida d’Escombraries Comercials (no domiciliats): 3 d’abril al 4 de juny de 2009

 Taxa Recollida d’Escombraries Comercials 
 (1a fracció domiciliats): 1 de juny de 2009

 Taxa Cementiri Municipal: 3 d’abril al 4 de juny de 2009

 Taxa Escombraries Selectives (no domiciliats): 3 d’abril al 4 de juny de 2009

 Taxa Escombraries Selectives (1a fracció domiciliats): 1 de juny de 2009

 Taxa Entrada Vehicles - Guals: 3 d’abril al 4 de juny de 2009

 Mercat Municipal 2n trimestre 2009: 4 de maig al 6 de juliol de 2009

 Mercat Municipal 3r trimestre 2009: del 3 d’agost al 5 d’octubre de 2009

 Impost Béns Immobles – Urbans (2a fracció domiciliats): 2 de novembre de 2009

 Impost Béns Immobles - Rústics: 4 de setembre al 5 de novembre de 2009

 Impost sobre Activitats Econòmiques: 4 de setembre al 5 de novembre de 2009

 Taxa Recollida d’Escombraries 
 (2a fracció domiciliats): 2 de novembre de 2009

 Taxa Recollida d’Escombraries Comercials 
 (2a fracció domiciliats): 2 de novembre de 2009

 Taxa Recollida Escombraries Selectives 
 (2a fracció domiciliats):  2 de novembre de 2009

 Mercat Municipal 4t trimestre 2009: 2 de novembre de 2009 
  al 4 de gener de 2010
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Corró d’Amunt, Marata, Llerona, Corró d’Avall, Bellavista 
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Maria Gaja i Font, nascuda a Manlleu 
l’any 1923, va posar a la pràctica els con-
sells que la mestra del seu poble natal, 
Manlleu, li va fer als seus pares, que es-
tudiés. Va arribar a matricular-
se a l’Escola d’Enginyeria 
de Terrassa, però final-
ment es va decan-
tar per magiste-
ri, una vocació 
que al llarg de 
la seva carrera 
professional 
va convertir-
la en un refe-
rent a la nos-
tra comarca, 
fins i tot hi ha 
una beca que 
porta el seu nom 
a Granollers en el 
marc del Projecte 
Educatiu. L’any 2003 va 
rebre la medalla d’honor de 
les Franqueses.

La seva vocació de mestra, va ser arran 
dels estudis?
Com tants d’altres, cada dia agafàvem el tren, 

baixàvem a Granollers i vaig cursar 2n i 3er 
de Batxillerat a l’Institut, com es deia lla-

vors. Vaig continuar a les Carmelites de 
Gràcia, del carrer Salmerón, ara Major 
de Gràcia. En aquell moment jo volia 
fer química, però per raons personals 

no vaig anar a la universitat sinó a Terra-
ssa a l’Escola Industrial. Vaig deixar-ho per 

fer magisteri que era una altra preferència 
meva i la vocació va venir conjuntament amb 

l’estudi i el treball. Puc dir que he treballat real-
ment amb vocació.

Tinc entès que va arribar a les Fran-
queses l’any 1954, com és que va venir 
aquí?
La primera plaça, un cop amb el títol, va ser 
a Puigcerdà, d’interina. Vaig seguir amb es-
coles rurals unitàries i, per raons familiars i 

d’amistat, vaig venir al 

Vallès,concretament a Llerona i vaig estar dos 
cursos a l’escola de Corró d’Amunt (a meitat 
dels anys 50).

Com era les Franqueses en 
aquella època?

En aquella època les Fran-

queses tenia quatre 

pobles. No existia 
el de Bellavis-
ta només era 
una zona amb 
tres cases de 

pagès i els po-

bles de Corró 
d’Amunt, Co-

rró d’Avall 
i Llerona. 

Eren pobles 

agrícoles. Co-

rró d’Avall, malgrat 
haver-hi també agricul-

tura, tenia ja un altre caire. 
Tenia l’estació, l’Ajuntament, algu-

na indùstria i comerç.

La comarca, en quines condicions edu-
catives es trobava?
Quan vaig venir a la comarca cada poble tenia 
l’escola pública i els més grans també escoles 
privades. Hi havia les escoles separades  per a 
noies i nois. L’ensenyament era molt uniforme. 
Les orientacions programàtiques venien do-

nades per l’Administració Central. S’aplicava 
una pedagogia memorística. El llibre de text 
i la pissarra era l’element principal. A mi em 
resultava angoixant. Un cop l’any ens reuníem 
els directors de centres i només es parlava 
d’economia: matrícules i permanències, la pa-

raula pedagogia s’ignorava

Què destacaria de l’evolució educativa 
al llarg del seus anys de mestra?
El canvi i l’evolució va venir amb la Renovació 
Pedagògica a partir de l’any 1965 amb l’Escola 
de Mestres de Rosa Sensat i va ser molt posi-
tiu. Aquí és on realment vaig poder veure rea-

litzades les meves inquietuds, digemne vocació, 
perquè vaig trobar un grup de mestres amb 

les mateixes afinitats que ens vam dedicar 
plenament i cal dir-ho, desinteressadament, a 
renovar l’ensenyament. Es va iniciar una verita-

ble formació permanent pels docents. Vàrem 
passar de l’escola que jo en dic de pupitre a 
l’escola activa, creativa. De memoritzar molts 
noms, a raonar els coneixements i a experi-
mentar i conèixer les coses en els llocs d’origen 
sempre que es podia. Això és molt important 
perquè els estudis fets a l’entorn més proper 
es poden aplicar i ampliar a qualsevol altre lloc 

on calgui. Això feia que a la vegada que els 
alumnes adquirien coneixements, adquirien 

també una formació hu-

mana de convivència. Al 
sortir de l’escola per fer 
estudis,calia fer treballs d’equip, 
saber escoltar i parlar quan toca, 
aportar idees, discutir-les i saber accep-

tar opinions dels altres, mantenir un tracte dig-

ne i de respecte amb les persones i l’entorn, 
etc. Cal dir que els mestres ens consideràvem 
col·laboradors de la família i conjuntament in-

tentàvem portar un projecte educatiu perso-

nalitzat per a cada alumne. Amb els pares es 
feien sortides conjuntes, 

Escola de pares, tallers 
els dissabtes…

Quin paper 
ha de jugar 
la família en 
l’educació?

La meva vivència 
personal em por-

ta a dir que família, 
escola i tot l’entorn, 

sigui quines siguin les institucions, hauríem 
d’anar plegats per a la formació dels ciutadans 
més petits. Tots hauríem d’anar units per a 
l’educació dels infants de 0 a totes les edats si 
volem aconseguir uns objectius comuns i ade-

quats, encara que el paper de la família és el 
primordial en l’educació dels fills.

La beca Maria Gaja forma part del Pro-
jecte Educatiu de Granollers, podeu co-
mentar aquesta iniciativa?
No formo part del Projecte Educatiu de Ciu-

tat de Granollers, però vaig acceptar en nom 
d’un equip de mestres dels que començaren 
la Renovació Pedagògica a la ciutat els anys 60, 
que la Beca Maria Gaja instaurada pel Con-

sell Escolar Municipal de Granollers portés el 
meu nom. He participat de l’organització amb 
la Comissió i en el Jurat tots els anys amb molt 
de gust i mentre pugui continuaré fent-ho. És 
una satisfacció veure el treball i l’esforç dels 
educadors i educadores des d’aquesta pers-
pectiva.

Al nostre municipi també s’està elabo-
rant el Projecte Educatiu de les Fran-
queses, què us sembla, alguna recoma-
nació?
Trobo molt bé la iniciativa d’elaboració del 
Projecte Educatiu de les Franqueses. És un 
tema del qual se n’ha de parlar pausadament  
i tranquil·la i treballar-hi a fons. L’educació és 
una tasca que s’ha d’anar fent dia a dia i amb 
dedicació i esforç en la que tots ens hi hau-

ríem de comprometre. En el Projecte Edu-

catiu d’un poble han d’intervenir-hi tots els 
col·lectius que el formen o sigui que també 
les institucions.

L’entrevista 
Maria Gaja, mestra:
“Escola, família, entorn i institucions hauríem d’anar units 
en l’educació i formació dels ciutadans” 
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