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El nou CEIP Camins i el nou institut milloren 
l’oferta educativa a les Franqueses
L’Ajuntament presenta al·legacions al Pla Territorial Metropolità

Can Font amplia l’oferta de cursos amb la gestió de la Fundació 
Martí l’Humà

VIII Trofeu Sergi Barjuan



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 I SANITAT
Dijous de 16 a 18 h. Ajuntament

PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I RÈGIM INTERIOR
Dimecres de 16 a 18 h

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

SEGURETAT CIUTADANA 
Josep Randos, dimecres de 16 a 18 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
Escola Bressol Municipal Cavall Fort 93 846 34 94
CEIP Bellavista-Joan Camps 93 846 62 29
CEIP Joan Sanpera i Torras 93 849 55 94
CEIP Guerau de Liost 93 846 32 16
CEIP Camins 695 357 341
IES Lauro 93 840 28 52
IES El Til·ler 675 78 34 00
Escola Mpal. de Música Claudi Arimany 93 846 56 36
Escola d’Adults-Centre d’Autoformació 93 840 26 53
Centre d’Innovació i Form. Ocupacional 93 840 39 30
Centre Tècnic del Vallès 93 861 62 57
Centre de Recursos Agraris 93 844 30 40

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

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

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

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

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



Només els fets poden demostrar les coses. I si aquests fets van acompanyats d’il·lusió i de ganes 
de que la feina surti bé, molt millor. Els fruits de la nostra constància i el nostre treball ja fa uns 
mesos que s’estan veient. I ara, tots plegats tindrem la sort de poder gaudir d’una de les grans 
obres del municipi acabada. La transformació de la carretera de Ribes en una rambla, ben aviat 
serà tangible. I què millor que estrenar-la amb un dels actes més concorreguts de Les Franqueses 
del Vallès: la XIV Fira Mercat de Nadal i V d’Entitats, que tindrà lloc els propers 12 i 13 de desem-
bre. Estem orgullosos que aquesta fira es converteixi en l’oportunitat per comprovar com una 
antiga carretera que travessava Corró d’Avall ara s’ha pogut convertir en un passeig a la mida de 
les persones. Estem contents d’haver aconseguit aquest objectiu amb una obra per la qual s’ha 
comptat amb l’opinió dels veïns per al seu disseny. Una obra que acabarà d’arrodonir el nucli urbà 
de Corró d’Avall i que amb el temps esperem que es converteixi en un eix comercial urbà amb 
suficients atractius com perquè les famílies el puguin viure i gaudir. 

També desitgem que aquesta rambla es converteixi en un espai de convivència i d’inter-
canvi en un municipi en constant creixement. Una de les fites del nostre equip de govern és el 
d’afavorir la bona entesa entre el veïnatge amb l’objectiu de tenir una societat integrada, plural i 
amb un sentit de pertanyença a un municipi format per cinc nuclis diferents. Sempre hem estat i 
estarem atents a cadascuna d’aquestes cinc realitats que viuen sota un mateix paraigua d’identitat 
administrativa: les Franqueses del Vallès. Som sensibles a aquesta realitat i ho demostrem cada dia 
desplegant recursos i serveis per als veïns i veïnes de Bellavista, Corró d’Avall, Corró d’Amunt, 
Llerona i Marata. Tots i cadascun de nosaltres formem part d’aquest paraigua. Per això, des de 
l’Ajuntament i les diferents àrees que el conformen treballem a diari per donar resposta a les 
necessitats més evidents i així ho posem de manifest en el Pla de Mandat per al 2010-2011 que 
ben aviat presentarem i del qual podreu trobar informació a l’estand institucional de la fira. 

Per finalitzar, només recordar-vos que us esperem a tots i totes, grans i petits, a la XIV Fira 
Mercat de Nadal i V d’Entitats. Serà un esdeveniment important per a tots, sobretot pel seu nou 
emplaçament. Estem segurs que aquesta fira marcarà un abans i un després. Hi esteu tots convi-
dats. Bona fira!

 4-5 Actualitat: Nova escola i nou institut a les Franqueses

 7 Actualitat: El camp de futbol de Llerona, remodelat

 9 Notícies: Al·legacions al projecte del Pla Territorial Metropolità 

 11 Polítiques Socials: Traves a la concessió d’ajuts socials

 17 Cultura: Nous cursos i nova gestió de Can Font

 22 Esports: Brillant edició del Trofeu Sergi Barjuan

 28 Entrevista: Sergi Barjuan

O
P

IN
IÓ

Esteve Ribalta Sánchez
Alcalde

BUTLLETÍ MUNICIPAL 
DE LES FRANQUESES
Edita: Ajuntament de les Franqueses

Redacció: Llorens Pascual, Marta Queralt

Maquetació: Telegrama

Fotografies: Ajuntament de les 

Franqueses, Xavier Solanas

Impressió: Bigsa Indústria Gràfica
Exemplars: 7.700

61
61

3

Corró d’Amunt, Marata, Llerona, Corró d’Avall, Bellavista 61



A
C

T
U

A
L

IT
A

T

El començament del curs escolar al municipi 
de les Franqueses ha vingut marcat per l’estre-
na de dos nous centres: el CEIP Camins i l’IES 
les Franqueses II, els dos situats al nucli de po-
blació de Corró d’Avall. Entre l’1 i el 22 de se-
tembre passat un total de 2.469 alumnes van 
iniciar les classes sense cap incidència negativa. 
La majoria dels alumnes, un total de 2.077 de 
segon cicle d’infantil i de primària (CEIP), de 
secundària (ESO) i els que fan un Cicle For-
matiu de Grau Mitjà, van acudir a les aules el 
14 de setembre. La resta d’alumnes, 157 (99 
de batxillerat i 58 del Cicle Formatiu de Grau 
Superior) van començar el 22 de setembre. 
Els més petits, els 235 nens de primer cicle 
d’infantil, van fer-ho l’1 de setembre a les es-
coles bressol municipals Massagran (45 nens), 
Les 3 Bessones (63) i Cavall Fort (127).

Prop de 2.500 alumnes comencen 
el curs escolar a les Franqueses amb 
una nova escola i un nou institut

L’alcalde i regidor d’Educació, Esteve Ribalta, ha 
assenyalat que la construcció del CEIP Camins 
“és un cas excepcional d’un esforç maratonià 
de l’Ajuntament, per haver avançat el finança-

ment i passar en un any d’aules prefabrica-
des a una escola nova, i pels terminis de 
construcció”, ja que s’ha realitzat en no-
més tres mesos. “El bon treball dels tèc-
nics de l’Ajuntament de les Franqueses, 
del departament d’Educació i de les em-
preses ha permès obrir una nova escola 
en un temps rècord”, manifesta l’alcalde. 

“Fins i tot el mateix Departament d’Edu-
cació està meravellat que s’hagi pogut fer 

en aquests terminis”, afegeix Esteve Ribalta.

Avançament de terminis 
L’alcalde ha fet esment del “dèficit històric es-
colar que hi havia a les Franqueses, per ser un 
municipi que ha crescut molt i molt ràpid, sen-
se cap planificació pel que fa als equipaments, 
imprescindibles quan es parla de creixement”. 
A banda de la construcció del CEIP Camins en 
només tres mesos, també s’ha de destacar el 
fet d’haver avançat els terminis de lliurament 
del nou institut, que va entrar en funciona-
ment també el 14 de setembre passat. L’equi-
pament va començar amb 120 alumnes de 
primer i segon d’ESO, encara que la previsió 
és arribar a 500 de manera gradual. Una part 
de l’alumnat procedeix de l’IES Lauro i l’altra 
bàsicament de l’escola Joan Sanpera i d’altres 
centres educatius.

Esteve Ribalta posa de relleu que l’esforç 
de l’Ajuntament en educació no s’ha centrat 
en un únic equipament sinó en un conjunt. 
Així, l’alcalde avança que està previst que al 
voltant del Nadal estigui també acabada la pri-
mera fase del CEIP de les Franqueses, a Bella-
vista, actualment en obres.

Els 
profetes 
del fracàs

Els menuts a l’interior del nou equipament educatiu

El CEIP Camins va començar
les classes amb total normalitat

El trist paper que juga CiU a l’oposició i les 
dues regidores trànsfugues és un clar exem-
ple d’allò que no s’hauria de fer en política. 
Sort en tenim que cada quatre anys les urnes 
situen a cadascú al lloc on es mereix. Aquests 
que haurien de ser servidors públics s’han 
passat tot l’any anunciant que l’escola Camins 
i el camp de gespa de Llerona, entre altres 
actuacions de l’equip de govern, o bé no es 
farien o bé no estarien a temps. Fins i tot, des 
de la pàgina web de CiU s’informava el 9 de 
setembre que la nova escola Camins no esta-
ria a punt per al nou curs escolar. A l’hora de 
la veritat el curs va començar amb normalitat. 
El 14 de setembre tant el CEIP Camins com el 
nou IES El Til·ler es posaven en funcionament. 
La realitat és que l’actual equip de govern ha 
desbloquejat després de 13 anys una situació 
de manca d’equipaments educatius i ha pro-
porcionat al municipi dues noves escoles i un 
nou institut. S’ha de tenir en compte també 
que l’escola de Bellavista també serà una rea-
litat molt aviat.

En el cas del camp de gespa artificial de la 
parròquia de Llerona, CiU i les trànsfugues van 
enganyar l’opinió pública. Primer van dir que 
l’acord amb un dels propietaris es faria a canvi 
d’urbanitzar una part. Mentida. Després van dir 
al seu butlletí i a tot el poble de Llerona que 
el camp no es faria. Mentida. I finalment quan 
les obres havien començat van escampar que 
el camp no estaria acabat per la festa major. 
Tercera mentida. El camp es va estrenar l’11 
de setembre. En aquest cas també es va des-
bloquejar un tema amb el mossèn de Llerona 
i el CE Llerona que portava molts anys enca-
llat. Encara és l’hora que rectifiquin les seves 
mentides.

És un trist paper que es diguin servidors 
públics i desitgin constantment el fracàs dels 
projectes que els ciutadans i ciutadanes del 
municipi necessiten. Aquí hi ha la diferència. 
Fan populisme i no s’adonen que ja no se’ls 
creu ningú. Amb quina cara miren als ulls dels 
ciutadans quan la seva feina consisteix només 
en intentar evitar que els projectes es tirin en-
davant? Són, sens dubte, els profetes del fracàs. 
Que vagin fent. Nosaltres mentrestant anirem 
treballant.

Esteve Ribalta
Regidor d’Educació
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modèlic i adaptat a l’entorn

En la construcció del 
centre s’ha tingut en compte l’opinió de l’equip directiu

Visita dels pares i 
satisfacció de la direcció

Dos dies abans del començament del 
curs, l’Ajuntament va organitzar una 
visita adreçada als pares i mares dels 
alumnes de l’escola. Durant aquesta vi-
sita l’alcalde i regidor d’Educació, Esteve 
Ribalta, acompanyat del regidor de Ser-
veis Municipals, Josep Badia, i la regidora 

de Polítiques Socials, Gisela Santos, tècnics 
del consistori i personal de l’empresa cons-

tructora van informar als assistents dels de-
talls del nou equipament educatiu.

Un moment de la visita del 
professorat i mares i pares

“El Til·ler”, el nom escollit en el 
referèndum participatiu per al nou IES 

A banda d’haver-se construït en un temps rè-
cord, l’edifici de la nova escola Camins desta-
ca per tenir un disseny modern i totalment 
adaptat a l’entorn. El projecte ha anat a càr-
rec de Binaris Arquitectes, de Sant Cugat del 
Vallès. L’arquitecte Rodrigo Alaminos explica 
que l’edifici –en forma d’U, quan estigui total-
ment acabat- s’ha fet amb materials en el seu 
estat natural, per aconseguir una integració a 
l’entorn natural agrícola que envolta al centre. 
Així, les façanes estan fetes amb panell de for-
migó i amb murs de pedre. També s’ha afegit 
ferro rovellat i paviments de fusta, en definitiva 
“materials que expliquen la textura, el color i 
la vida de l’entorn de l’escola”, explica Rodri-
go Alaminos, que afegeix que s’ha tingut en 
compte l’opinió de l’equip directiu.

Una altra dels trets carac-
terístics d’aquesta cons-
trucció és que es tracta 
d’un edifici industrialitzat 
que es va construir en una 
nau a l’empresa Modultek 
de Gijón, a Astúries, i que 
posteriorment es va desmuntar 
en mòduls per traslladar-lo fins a 
les Franqueses i muntar-lo sobre 
terreny. Els primers mòduls van arribar 
en dotze tràilers a finals del mes de juliol.

El nou equipament s’ha construït en un 
solar de 8.000 metres quadrats, al costat nord 
del nucli de Corró d’Avall, just a la cruïlla del 
camí de Can Mariano i el camí del Cementiri. 
L’obra es va adjudicar a una UTE formada per 

les societats IMASA i Construccions PRHO, SA, 
pel preu de 4.117.396,56 euros, més 658.783, 
45 euros en concepte d’IVA.

La direcció del centre es mostrava “doblement 
feliç”, ja que segons deia la directora Núria 
Marina “l’escola comença i ho fa en un edi-
fici nou”. La directora destacava que “la col-
laboració en la construcció del centre va ser 
un altre gran regal. Hem pogut participar en el 
procés arquitectònic de l’escola dient la nostra 
opinió”. Marina afegia que “l’arquitecte ha es-
tat molt sensible al projecte educatiu del cen-
tre, adaptant l’escola al que fem els mestres”. 
La directora només esperava que a les nenes 
i nens els agradés tant la nova escola com al 
personal docent.

El Til·ler és el nom per al nou IES de les Fran-
queses que va resultar escollit en el referèndum 
popular que es va fer el dilluns 5 d’octubre. 
Aquesta opció és, de les vuit que es presentaven, 
la que va tenir més bona acollida per part de les 
persones que hi van participar. A continuació, 
la segona opció més votada va ser L’Espolsada, 
amb 37 vots; Puig Salomó, amb 28 vots; Francesc 
Tarafa, amb 20 vots; Miquel Pascual, amb 15 vots; 
Francesc Montserrat, amb 12; Pere Joan Sala, 
amb 5 vots; i Riera de Corró, amb 5 vots.

En total van participar 242 persones.
La campanya per triar un nom per al nou centre 
va començar coincidint amb la posada en marxa 

del nou centre. L’equip directiu del nou equipa-
ment, encapçalat per Eduard Navarro, conside-
ra que el nom de l’IES és molt important ja que 
defineix el centre educatiu i els membres de la 
comunitat educativa. És per això que quan es va 
començar aquest projecte es va decidir posar-hi 
un nom provisional i fer un procés participatiu 
per decidir el nom. 

D’aquesta manera, totes les veïnes i veïns 
de les Franqueses han pogut col·laborar-hi 
presentant propostes de nom relacionades 
amb algun espai, personatge o topònim del 
municipi. El termini per presentar propostes 
va estar obert fins el 25 de setembre passat. 

El nou institut, el segon al municipi de les Fran-
queses, es troba situat a la carretera de Ribes 
45-55 de Corró d’Avall.
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la carretera de Ribes ja es fan 
al tram central

La primera fase de la transformació de la car-
retera de Ribes en una rambla de vianants 
entre la plaça Gaudí la plaça de l’Ajuntament, 
que tenien un període d’execució previst de 2 
mesos ja va finalitzar. Aquesta primera part del 
projecte afectava les calçades laterals, mante-
nint la circulació de vehicles en ambdós sentits 
de circulació a la part central.

Els treballs als primers mesos han estat 
poc vistosos perquè s’ha fet molta feina de so-
terrament, demolició de voreres i paviments, 
col·locació de les noves vorades de granit o 
de reixes de recollida d’aigües entre d’altres 
actuacions. 

Ja es treballa a la part central

Adequació de la plaça Major de 
Bellavista, treballs endavant

El paviment de la plaça es va aixecar fa dies

Una vegada iniciades les obres a principis de 
juliol, l’activitat no s’ha aturat al projecte d’ade-
quació de la plaça Major de Bellavista. Els pri-
mers treballs van consistir en el tancament del 
recinte i el desmuntatge el mobiliari existent. 

Les obres va continuar amb l’ai-
xecament del paviment antic 
de la plaça i la retirada de les 
baranes de fusta. Posterior-
ment es va anivellar la pla-
taforma de la pèrgola acon-
seguint un escenari a nivell 
de dimensions més grans al 
que hi havia fins ara.
L’última actuació en aquest 
projecte ha consistit en la 
pavimentació de formigó que 
ha de servir de base per la col-
locació del paviment definitiu, que 
serà de pedra granítica. També s’ha 
formigonat el banc perimetral i s’estan 
fent feines de muntatge de les noves tanques 
tant de la de fusta com la de ferro de la part 
del porxo. Igualment, s’ha fet la instal·lació de 
la nova lluminària.

Per contra, les obres al tram central que es 
van iniciar al setembre, corresponents ja a la 
segona fase tenen una notorietat molt més 
gran, ja que ha comportat el tancament de la 
part central de la carretera de Ribes. Tal i com 
estava previst, amb l’inici de la segona fase els 
vehicles ja circulen per les calçades laterals, 
com ho faran quan la remodelació estigui del 
tot acabada. Això fa que es pugui intuir la con-
figuració definitiva del projecte.
Cal dir que encara que els vehicles circulin per 
les calçades laterals, l’asfaltat definitiu de les 
vies no es realitzarà ara, sinó a l’acabament del 
projecte.
La segona fase de les obres ha començat amb 
les tasques de demolicions de les antigues 
mitjanes i del fressat de les capes d’asfalt per 
tal de permetre la col·locació dels nous pa-
viments. També s’està acabant de realitzar tot 
el perímetre amb vorades 
i rigoles per iniciar 
les tasques de la 
instal·lació de 
la xarxa d’en-
llumenat pú-
blic i l’estesa 
de les capes 
de base del 
paviment de 
formigó.

La remodelació 
del carrer Aragó 
pren forma

Les palmeres mostren 
com quedarà el projecte

Les obres del projecte de remodelació del car-
rer Aragó ja encara el darrer tram. Les prime-
res actuacions van consistir en el trencament 
del paviment de la calçada per eixamplar la 
vorera, treure els arbres que s’havien de subs-
tituir, col·locar la vorada de la nova vorera i 
protegir convenientment l’àmbit de les obres.

La col·locació d’una part del paviment i del 
mur prefabricat de formigó de morfologia on-
dulant i semitransparent a la zona més propera 
a l’estació de tren i de les palmeres, mostren 
com nova forma que tindrà aquesta espai.

Recordem que coincidint amb aquesta ac-
tuació, l’ Ajuntament ha condicionat un apar-
cament gratuït per minimitzar l’ impacte de les 
obres en l’ aparcament. En aquesta remodela-
ció es mantenen les places d’aparcament en lí-
nia i es suprimeixen les d’aparcament en bate-
ria, però es van fer gestions per disposar d’un 
nou espai d’aparcament gratuït amb capacitat 

per a 60 places al mateix carrer d’Aragó, 
cantonada carrer d’Extremadura, per la 

qual cosa a la zona s’han guanyat 35 
nous aparcaments.

També hi ha negociacions amb 
ADIF perquè es pugui utilitzar 
l’aparcament de l’estació de trens. 
Es preveu comptar amb un cente-
nar de places d’aparcament. 
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Remodelació del tram I de la 
carretera de Ribes i de la 
rotonda de Can Mònic

La remodelació del camp de futbol de Llerona, 
primer projecte del FEIL finalitzat

Complint les previsions establertes, al mes de 
setembre va finalitzar el primer dels cinc pro-
ejctes dels Fons Estatals d’Inversió Local que 
s’estan executant actualment a les Franqueses 
del Vallès. Es tracta de la remodelació del camp 
de futbol de Llerona, on s’ha instal·lat gespa 
artificial.

El diumenge 6 de setembre es va jugar el 
primer partit a la nova gespa, que va enfrontar 
el Club Esportiu Llerona i el Futbol Club Car-
dedeu i una setmana més tarda ja es disputava 
el primer partit de lliga oficial a l’equipament. 

L’estrena de la gespa va comptar amb la 
presència de l’alcalde de les Franqueseses, Es-
teve Ribalta, el regidor d’Esports, Josep Badia i 
el president de l’entitat, Jaume Viñas, així com 
diversos directiu del club i un gran nombre 

d’assistents que 
van poder com-
provar la qualitat 
d’aquesta obra, llar-
gament reivindicada 
pels socis i aficionats 
lleronins.

Josep Badia va fer una 
primera valoració de la finalit-
zació del projecte. “Estem contents 
perquè l’obra ha estat finalitzada en el termini 
previst. Hem de donar les gràcies a l’empresa 
constructora que s’ha esforçat de valent per 
aconseguir-ho i als tècnics de l’Ajuntament per 
la seva dedicació. Esperem que després de 
tants anys de demanar-ho els lleronins i les lle-
ronines puguin gaudir amb aquesta obra”

Diverses millores a l’equipament
La remodelació del camp de futbol de Llerona 
ha suposat dotar a la instal·lació d’una solució 
de paviment de gespa sintètica d’alta qualitat 
de darrera generació. Un material que reque-
reix d’un menor i menys complex manteni-
ment que l’herba natural i garanteix i millora les 
condicions idònies per a la pràctica esportiva 
del futbol. L’actuació ha inclòs un arranjament 
dels accessos perimetrals al camp de futbol i 

també les instal·lacions de saneja-
ment i reg necessàries per al 

correcte funcionament 
i manteniment de la 

nova superfície.
També s’ha 

aprofitat l’ac-
tuació per a 
la millora de 
diversos as-
pectes del 
recinte, com 
ara noves 

porteries per 
a futbol 11, 

noves porteries 
abatibles de futbol 

7, banquetes, bande-
roles de córner, xarxes 

de protecció en els fons de 
porteries i laterals del camp i marcador 

electrònic.
La millora del camp de futbol de Llerona, 

amb un import que pujava a 484.933,22 eu-
ros.

La col·locació de la gespa havia estat una demanda des de feia molts anys

Durant l’estiu les obres no s’han aturat en cap 
moment al projecte de remodelació del tram I 
de la carretera de Ribes, enter al plaça de Gau-
dí i la rotonda de Can Mònic. Coincidint amb 
aquestes obres, l’empresa Gisa també esta fent 
l’adequació de la rotonda de Can Mònic.

Fins ara s’ha acabat l’estesa de les cana-
litzacions pel pas de serveis, aigua potable, 
electricitat, telefonia, previsió de fibra òptica, 
enllumenat públic, drenatges,...També es va 
aprofitar l’època de vacances per avançar les 
tasques a la rotonda de Can Mònic amb la col-

locació de la franja de llambordes perimetral
A principis de setembre es van iniciar les tas-
ques de pavimentació de les voreres amb les 
lloses definitives, iniciant-se per la vorera est. 
També s’ha procedit a acabar tots els guals de 
vianants i de vehicles.
A la rotonda el·líptica de Can Mònic també 
s’han fet els primers treballs que han de su-
posar el condicionament  d’aquest espai que 
restava pendent des que es va obrir al trànsit 
al Ronda Nord.
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vis que durant aquests 
darrers mesos del 
2009 hem promogut 
des de l’Àrea de Se-
guretat Ciutadana per 
modelar un servei de 
policia orientat a les 
persones, als veïns i 

veïnes de Les Franqueses.
El principal objectiu ha estat consolidar 

les bases d’un projecte integral de Policia Lo-
cal dirigida a la protecció de la qualitat de 
vida i el medi ambient,  entès com l’entorn 
immediat en el  dels veïns i veïnes del nostre 
municipi.

Un model de policia local basat en la pro-
ximitat urbana i rural des del treball transver-
sal amb les Àrees de l’Ajuntament, un treball 
centrat en la col·laboració directa amb la resta 
de treballadors i treballadores de l’Ajuntament, 
per una imatge de coordinació i d’eficàcia que 
consolidi un equip d’alta qualitat.

Controls d’alcoholèmia durant 
la Festa Major de Corró d’Avall

Aquesta feina de base realitzada per les per-
sones que treballen dia a dia a la nostra policia 
local han consolidat un punt de partida, una es-
tructura preparada per afrontar amb seguretat 
i garanties un servei professional, eficient i de 
qualitat.

El nostre projecte és ambiciós, és un projec-
te amb una orientació molt clara i decidida de 
coordinació conjunta amb la resta de serveis 
de l’Ajuntament, per treballar amb ells, fent de 
la policia local un servei de serveis de l’Ajunta-
ment, per els nostres ciutadans.

Des d’aquest punt de vista, la direcció de 
l’Àrea de Seguretat Ciutadana vol agrair a la 
plantilla de la policia local i a tot el personal 
de l’Àrea la seva implicació i professionalitat 
en el servei al ciutadà de Les Franqueses, per 
damunt de problemes i canvis sobrevinguts.

La feina ben feta ha comportat durant els 
darrers mesos intervencions policials de mèrit, 
algunes molt patents i que han tingut reper-
cussió a la premsa, i moltíssimes altres que no, 
però que formen part del dia a dia.

Set detinguts per un robatori 
en una empresa de Llerona

Durant aquest cap setmana de la Festa Major 
de Corró d’Avall la Policia Local de les Fran-
queses del Vallès var efectuar controls d’alco-
holèmia en diferents punts del municipi en 
prevenció dels accidents de trànsit.

Els resultats dels controls van ser els se-
güents: Es van aturar 165 conductors dels 
quals 17 van ser denunciats per circular amb 
una taxa d’alcohol superior a l’autoritzada ( 1 
per negativa a fer proves). 6 vehicles van ser 
immobilitzats i es van efectuar 3 denúncies per 
circular sense carnet de conduir o no vàlid.

En altres intervencions també s’han re-
alitzat els següents serveis: 3 denúncies per 
consum de substàncies estupefaents amb in-

tervenció de drogues pel 
consum, 2 denúncies per 
venda ambulant no auto-
ritzada, 1 amb intervenció 
del material i 3 actes d’ins-
pecció a diversos locals per 
incompliments a la normativa 
municipal.

També es van realitzar actu-
acions per temes d’ajut per pluges, 
amb tancament preventiu de guals i revisió 
d’embornals. Igualment, durant la Festa Major 
de Corró d’Avall es van establir protocols de 
protecció de tots els actes programats, que 
van transcórrer sense incidents destacables en 

Aquesta dinàmica de treball ha estat reconegu-
da i expressament agraïda per ciutadans, institu-
cions, associacions i altres administracions. Expo-
nents d’aquestes felicitacions podríem destacar 
la del Centre Cultural de Marata, l’expressada 
per la comissió de festes de Bellavista, la dels or-
ganitzadors de diversos actes de la Festa Major 
de Corró d’Avall i de Corrò d’Amunt.

(Els reptes són molts, però el valor de pre-
sent i de futur més important ja el tenim, els 
homes i dones que treballen a la nostra policia.

Des d’aquestes línies volem reiterar el 
compromís envers les ciutadanes i els ciuta-
dans de les Franqueses del Vallès, esperant no 
defraudar-vos. Bon servei.

Josep Randos
Regidor de Seguretat Ciutadana

matèria de segu-
retat.

Des de l’Àrea 
de Seguretat 
Ciutadana de 

l’Ajuntament de 
les Franqueses del 

Vallès es considera 
greu que més 10 % dels 

conductors als quals es va fer 
un control d’alcoholèmia hagi do-

nat positiu la qual cosa convida a reflexionar 
a l’hora que es fa un crida a la responsabilitat 
dels conductors per la seva pròpia seguretat i 
de la resta de conductors o vianants.

L’actuació conjunta entre les Policies Locals de 
les Franqueses, de Granollers i Canovelles i 
dels Mossos d’Esquadra va acabar el diumenge 
13 de setembre amb la detenció de set per-
sones, acusades d’haver robat presumptament 
material d’una empresa situada al polígon in-
dustrial Pla de Llerona.

Els fets es van produir a les 15:45, quan 
el vigilant del polígon va trucar per telèfon a 
la Policia Local de les Franqueses per alertar 
que s’havia produit un robatori amb força a 
l’empresa Aguilar i Salas i que els presumptes 
lladres fugien amb un camió carregat de mate-
rial (tubs de ferro) d’aquesta empresa.

La patrulla de la Policia Local de les Franqueses 
va localitzar el camió en marxa, quan es dirigia 
cap a Granollers, i va demanar recolzament via 
telefònica a les policies locals de Canovelles i 
Granollers. Finalment, els tres cossos i els mos-
sos d’Esquadra van interceptar el camió davant 
del número 82 del carrer de Joanot Martorell, 
a Granollers.

Els set detinguts, cap amb domicili a les 
Franqueses, van ser detinguts com a autors 
d’un presumpte delicte de robatori amb força 
i apropiació indeguda de vehicle a motor i van 
passar a disposició judicial. 

La Policia Local ha intervingut durant el 2009 
material falsificat que posteriorment es destrueix 
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trànsit els carrers 
del nou sector P, 
al polígon 
industrial Pla 
de Llerona
Aquest mes de setembre s’ha obert al trànsit 
els carrers del nou sector P, al Polígon Indus-
trial Pla de Llerona. La retirada simbòlica de 
les tanques que barraven el pas als vehicles es 
va fer el 9 de setembre passat en un acte en 
el que van assistir l’alcalde de les Franqueses 
del Vallès Esteve Ribalta; el regidor de Política 
Territorial i Obra Pública, Joan Antoni Marin; 
el regidor de Serveis Municipals, Josep Badia, 
la regidora de Dinamització Econòmica, Gise-
la Santos, l’alcalde de Canovelles, Josep Ori-
ve; el sotsdelegat de FCC Construccions SA, 
José Antonio Rubín i el cap del Departament 
d’Obres Enric Ortega. 

El Pla Parcial del Sector P de Llerona ha 
suposat dotar de més sòl industrial el municipi 
de les Franqueses del Vallès amb l’ampliació 
del polígon industrial del Pla de Llerona per la 
seva part sud, cap al límit amb el terme mu-
nicipal de Canovelles. Les obres s’han dut a 
terme a partir d’una UTE entre FCC CONS-
TRUCCIONS SA i SERVIÀ CANTÓ, SA. L’al-
calde Ribalta va destacar que el nou sector 
“significa una millora de la connectivitat, d’una 
banda amb Canovelles, amb els carrers que 
s’obren, i d’altra banda amb el pont del carrer 
França, que ja estava en funcionament i amb 
la rotonda que s’ha fet al final de la Via Europa, 
que també normalitza la sortida de trànsit”.

L’execució del Pla Parcial del sector P de 
Llerona posa a disposició del sector industrial 
241.690 metres quadrats de sòl, amb tots els 
serveis, l’obertura de nous carrers i la instal-
lació d’enllumenat públic.

L’Ajuntament de les Franqueses 
presenta al·legacions al projecte 
del Pla Territorial Metropolità
L’Ajuntament de les Franqueses va presentar 
el 25 de setembre passat una al·legació al pro-
jecte del Pla Territorial Metropolità de Barce-
lona (PTMB), on s’inclou la infraestructura del 
Quart Cinturó, actualment coneguda com a 
Ronda del Vallès. L’al·legació es va presentar 
de manera conjunta entre totes les forces po-
lítiques i els regidors no adscrits que tenen re-
presentació al consistori, després de posar-se 
d’acord en una reunió celebrada després del 
ple del 24 de setembre passat. 

El contingut de la moció estableix, entre 
d’altres, els següents punts: que s’elimini el tra-
çat del Quart Cinturó o Ronda del Vallès pel 
terme municipal de les Franqueses i que es 
facin els tràmits necessaris per la retirada de la 
reserva d’aquesta via que té en l’actualitat el 
Pla General del municipi; que s’elimini el tra-
çat del desdoblament de la C-17; que es doni 

prioritat al transport públic per ferrocarril i 
per autobús; que es millori la xarxa de car-
reteres existent, local i comarcal per millorar 
la connectivitat i esponjar el territori que en 
l’actualitat està col·lapsat; que s’elimini el Pla 
Director Urbanístic que afecta al municipi de 
les Franqueses i que s’impulsi de comú acord 
entre la Generalitat i els ajuntaments afectats 
la planificació futura de municipi i de l’àrea a 
l’entorn de Granollers.  

D’altra banda, uns dies abans, set alcaldes 
de la comarca i diversos regidors i tècnics de la 
comarca van assistir en una jornada informativa 
sobre el Pla Territorial Metropolità de Barcelo-
na, que es va celebrar a la Masia de Can Ribes 
de les Franqueses. La jornada va comptar amb 
les explicacions de Josep Maria Carrera, coor-
dinador de l’equip redactor del PTMB.

La trobada a Can Ribas tenia com a objectiu conèixer de primera mà el Pla i debatre’l conjuntament.

Situació econòmica sanejada 
amb un superàvit de 3 milions 
d’euros a les Franqueses
L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès ha 
tancat els comptes del 2008 amb un roma-
nent de tresoreria de 2.874.716,44 euros. 
El govern local qualifica de “molt positives” 
aquestes xifres, ja que posen de manifest que 
l’Ajuntament presenta “una situació econòmi-
ca sanejada”, en paraules de l’alcalde socialista 
Esteve Ribalta.

El govern local va informar de la liquidació 
dels pressupostos de l’exercici  de l’any 2008 
durant el ple ordinari del mes de juliol. En el 
mateix ple es va portar a aprovació la modifi-
cació d’un crèdit, en la modalitat de préstec a 
llarg termini, de 4 milions d’euros, per finançar 
les despeses d’inversió de l’any 2009. Els vots 
contraris dels set regidors de CiU, del regidor 
Ferran Gontán (ERC-EV) i de les dues regido-

res no adscrites Vanessa García i Maria Dolors 
Isart van impedir-ne la seva aprovació.

Tot i la no aprovació d’aquest crèdit l’alcal-
de Esteve Ribalta va explicar durant la sessió 
que l’Ajuntament “no està bloquejat” i que 
“tampoc ho estarà d’aquí a un any”. L’alcalde 
va recordar que tot i no tenir el pressupost 
aprovat, el govern local està tirant en marxa 
molts projectes. “La darrera junta de govern 
local va aprovar més de 50 punts. Per tant, 
que quedi clar que s’està treballant molt”, va 
afegir Ribalta.

La bona situació econòmica de l’Ajunta-
ment fa que no s’hagi d’adoptar cap mesura 
com ho han anunciat d’altres municipis de re-
duir personal, per exemple.

Els alcaldes Josep Orive i Esteve Ribalta van 
passejar pels carrers del nou sector industrial
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Les Franqueses Televisió 
desapareix en format analògic

Comencen les emissions de Vallès Oriental 
Televisió, un nou mitjà de comunicació

Les càmeres de VOTV han enregistrat moments importants per les Franqueses com l’estrena del CEIP Camins

El 14 de setembre va ser el primer dia d’emis-
sió de Vallès Oriental Televisió (VOTV), un dels 
quatre canals TDT que té llicència per emetre 
a la nostra comarca. Aquest nou canal públic 
està constituït com un Consorci i compta amb 
la participació de dotze municipis diferents, 
d’entre els quals hi ha les Franqueses del Vallès. 

La resta d’ajuntaments consorciats són: Aigua-
freda, l’Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, Caldes 
de Montbui, Canovelles, Cànoves i Samalús, la 
Garriga, Granollers, Lliçà d’Amunt, la Roca del 
Vallès i Sant Antoni de Vilamajor. 

Des d’aquest moment, el nou canal, diri-
git per Albert Jordana, emet de dilluns a di-

La web de Les Franqueses Televisió segueix 
oferint informació del municipi .

vendres una hora de producció pròpia diària, 
que comença a les nou, amb un informatiu 
de 15 minuts i una entrevista d’actualitat. A 
partir de les 21,30 s’emeten programes de la 
Xarxa Audiovisual Local (XAL) i després, un 
programa temàtic diferent cada dia. Aquesta 
programació s’inclou dins de la primera fase 
del canal, que s’allargarà fins el febrer de 2010. 
Durant aquesta etapa, els professionals de Va-
llès Oriental Televisió desenvoluparan la seva 
feina des del Centre Tecnològic i Universitari 
de Granollers i l’emissió es portarà a terme 
des de l’Institut Municipal de la Comunicació. 
Ja en una segona etapa, a partir de març de 
2010, és previst que augmenti la durada de la 
producció pròpia, a l’hora que VOTV estrenarà 
la seva situació definitiva: el Centre Audiovisual 
de Roca Umbert i dues delegacions a Caldes 
de Montbui i a la Garriga.

A partir del 2011 la producció pròpia ani-
rà augmentant fins arribar a les quatre hores 
diàries, incorporant a la programació espais de 
debat, retransmissions esportives, actes cultu-
rals, programes de plató, etc. 

Com a conseqüència de la posada en marxa 
de la TDT, han desaparegut les televisions lo-
cals que fins al moment emetien en el sistema 
analògic. Des de feia uns sis anys, els veïns de 
les Franqueses si sintonitzaven Granollers TV 
al canal 55 de la UHF, podien veure cada di-
mecres i diumenge a les 14,30 i a les 20,30 el 
programa de trenta minuts que oferia infor-
mació cultural, esportiva, social i política dels 
cinc nuclis de població.

El 19 d’agost passat va sortir el darrer pro-
grama i amb ell es va donar per finalitzada una 
etapa. La via que quedava oberta és la televisió 
per internet. De fet, des de setembre de 2005 

els programes de les Franqueses Televisió es 
poden veure també per internet al web www.
lesfranqueses.cat. Des de l’Ajuntament s’ha 
pres la decisió de potenciar aquesta via amb el 
propòsit que els ciutadans no deixin de tenir 
el servei de televisió tan complert con tenien 
fins ara.

L’alcalde de la població, Esteve Ribalta, va 
enviar una carta a tots els caps de família del 
municipi, més de 6.700, en què s’informava 
que s’està treballant perquè la televisió muni-
cipal per internet sigui una realitat i d’aquesta 
manera seguir oferint una producció pròpia, 
local i propera als ciutadans.

La moció de suport a la convocatòria d’una 
consulta popular presentada per la regidora 
Maria Teresa Buigues es deixa sobre la taula
La regidora Maria Teresa Buigues va presen-
tar en el darrer ple una moció de suport a 
la convocatòria d’una consulta popular com la 
que es va fer a Arenys de Munt. La regidora va 
decidir deixar la moció sobre la taula després 
de les aportacions fetes per diferents regidors 
i no, com s’ha comentat erròniament en alguns 
cercles, perquè no tingués el suport dels com-
panys de l’equip de govern. 

Teresa Buigues va justificar la presentació 
d’aquesta moció per obrir una via “per per-
metre que la voluntat popular s’expressi”, va 
dir. Per la seva part, l’alcalde Esteve Ribalta i en 
nom dels representants polítics del PSC, va ar-
gumentar que el seu grup tot i que “no està 
content amb les relacions que hi ha amb la res-
ta de l’Estat” creu “que propostes com aquestes 
poden alterar l’animadversió cap als catalans”. 

Ribalta va recordar que el PSC aposta per la 
idea del federalisme. El regidor Ferran Gontan 
va llegir unes esmenes a la proposta presentada 
per Teresa Buigues que membres d’ERC li havi-
en enviat la mateixa tarda del ple. La regidora va 
mostrar-se oberta a consensuar el contingut de 
la moció, a pesar de recordar-li que hauria estat 
més convenient que s’ho haguessin pogut mirar 
abans de la celebració de la sessió.
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a la Marxa Mundial per la Pau

Celebració del I 
Fòrum del 
Projecte Educatiu 
de les Franqueses
El I Fòrum del Projecte Educatiu de les Fran-
queses, que ha canviat de data i en comptes 
del 17 d’octubre tindrà lloc el 14 de novembre 
al Centre d’Art i Noves Tecnologies de Can 
Font, és una jornada per reflexionar sobre els 
reptes del municipi en l’àmbit de l’educació, la 
cohesió social i la participació i també per do-
nar a conèixer el projecte que s’inicia. El Pro-
jecte Educatiu de les Franqueses (PELF) és un 
instrument de cohesió i participació, que vol 
promocionar la corresponsabilitat i el compro-
mís entre la ciutadania, les entitats i les institu-
cions, i per tant, tothom qui tingui interès en 
contribuir al desenvolupament i la construcció 
del nostre municipi pot participar-hi.

L’oposició 
impedeix que 
l’equip de govern 
augmenti el 
nombre d’ajuts 
socials en època 
de crisi
Amb l’objectiu de mirar de pal·liar, en la mesu-
ra de les possibilitats dels Serveis Socials mu-
nicipals, els efectes de la crisi econòmica actual, 
des de l’Àrea de Polítiques Socials, Igualtat i 
Sanitat es va proposar en el ple del 30 de juliol 
passat l’aprovació inicial de la nova normativa 
que contempla criteris d’ampliació de cober-
tura d’ajuts en les famílies que en l’actualitat 
no podrien gaudir d’aquesta cobertura. El do-
cument es va deixar sobre la taula i no es va 
poder procedir a la seva votació gràcies a les 
crítiques de l’oposició, concretament de la re-
gidora Maria Dolors Isart i el regidor Francesc 
Torné, que van manifestar que no havien tingut 
accés a l’expedient en les comissions informa-
tives. La regidora de Polítiques Socials, Gisela 
Santos, va explicar que la nova normativa havia 
estat en mans dels tècnics per millorar-lo i que 
tots els regidors l’havien tingut a l’abast amb 
les noves modificacions per consultar-lo i fer-hi 
les seves aportacions. Malgrat això, l’equip de 
govern va decidir aplaçar-ne la seva aprovació.

Tant la regidora com l’alcalde, però, lamen-
ten que aquesta nova normativa no hagi pogut 
sortir endavant ja que el que pretén aquest 
reglament és millorar la situació econòmica, 

social i familiar de les 
persones que resi-

deixen al muni-
cipi que de-

rivin de la 
manca de 
recursos 
bàsics i 
e v i t an t , 
si és pos-

sible, la 
institucio-

nalització se-
gregadora com 

solució de les es-
mentades mancances.

La regidora Gisela Santos 
va explicar que tots els regidors 
havien tingut accés al nou 
reglament

Les Franqueses del Vallès és un dels municipis, 
conjuntament amb l’Ametlla i la Garriga, que 
han participat en la Marxa Mundial per la Pau 
i la No-Violència que es va iniciar el diumenge 
20 de setembre de manera simbòlica. 

Al voltant de 300 persones van fer un pri-
mer tram de la Marxa el recorregut del qual, 
de cinc quilòmetres, va començar a la plaça de 
l’Ajuntament de l’Ametlla i acabarà al Camp 
de Vol de Rosanes, a Llerona, recentment mu-
seïtzat. 

La Marxa havia de comptar amb la pre-
sència de Federico Mayor Zaragoza, exdirec-
tor general de la UNESCO, que finalment no 
va poder assistir. Marti Olivella, de l’Associacio 
NOVA va assistir en el seu nom.

També van ser presents encapçalant el re-
corregut els tres alcaldes dels municipis, Esteve 
Ribalta, Jordi Pousa i Neus Bulbena, l’expre-
sident de la Generalitat, Pasqual Maragall, els 

regidors de Granollers Albert Camps i Joan 
Valero així com Montserrat Ponsa, periodista 
i jutge de pau de l’Ametlla que farà la marxa 
sencera. Més tard es va afegir la regidora de 
Cultura de l’Ajuntament de les Franqueses de 
Vallès, Teresa Buigues, que va intervenir en els 
parlaments que es van fer al final de la Marxa 
al camp de Ronsanas.

La ruta oficial de la Marxa, que està im-
pulsada per Món sense Guerres, el Moviment 
Humanista i la Fundación para una Cultura de 
Paz, començarà el proper 2 d’octubre a Nova 
Zelanda. 

Als parlaments que es van fer abans d’ini-
ciar-se la Marxa simbòlica del diumenge i una 
vegada finalitzat el recorregut, es va demanar 
que s’escolti el missatge de pau que vol trans-
metre aquesta iniciativa.

Montserrat Ponsa, Pasqual Maragall i Esteve Ribalta 
durant la Marxa

La regidora Teresa Buigues durant la seva 
intervenció als parlaments finals

En aquesta jornada es presentarà el diagnòstic 
de la realitat municipal que s’ha estat elaborant 
fins al moment, i també hi haurà un mo-
ment per al debat entorn  les prioritats 
i les accions a desenvolupar en el marc 
del PELF durant el curs que s’inicia.

L’horari, lloc i programa del Fòrum 
es manté igual. Durant tot el matí hi 
haurà activitats infantils pels fills de 
pares i mares participants. Juntament 
amb el butlletí trobareu unes postals 
amb el programa de tota la jornada. 
Tothom pot participar-hi: joves, 
infants, gent gran, mestres, 
empresaris/es,...No 
et quedis a casa...
SUMA’T-HI! 
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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

NAIXEMENTS
Daniela Angelina Covello Puell 24-05-09

Marc Gea Lobato 26-05-09

Estela Baena Castillo 31-05-09

Amin Meneses Agharbi 31-05-09

Mami Jammeh 01-06-09

Alesta Zambrano Ibarra 05-06-09

Josep Alexander Chamorro Valencia 09-06-09

Jana Fornés Heller 11-06-09

Eloi Roca Marques 14-06-09

Óscar Domínguez Serrán 14-06-09

Adam Guillem Mora 15-06-09

Ona Romero Reche 16-06-09

Mariona Agudo Mas 18-06-09

Berta Pascual Coca 19-06-09

Oriol Fernández Saez 20-06-09

Iago Aparacio Díaz 23-06-09

Gerard Pérez Sánchez 24-06-09

Dídac Pajuelo Hernández 25-06-09

Naia Díaz García 29-06-09

Aitana Burgos Ruiz 01-07-09

Aina Vera Taulats 02-07-09

Massamba Kande 05-07-09

Héctor Hernández Duran 07-07-09

Xavier Granado Revelles 15-07-09

Aitor Lozano Rodríguez 16-07-09

Núria Montasell Alfaras 16-07-09

Adam Chamlali 18-07-09

Eric Carretero García 19-07-09

Kadija Goual 19-07-09

Pol Alexander Pazmiño Andrades 19-07-09

Alexandra Grau Travé 22-07-09

Alex Cebrián Corral 24-07-09

Adrià Juan Fernández 27-07-09

Bru López Forn 27-07-09

Ariadna Maraver López 28-07-09

Gerard Berenguer Puerta 29-07-09

Ainhoa Sánchez Lavado 29-07-09

Oriol Muñoz Núñez 31-07-09

Lidia Cabanillas Marco 01-08-09

Arnau Arenas Coloma 03-08-09

Arian Verdejo Mandome 03-08-09

Ayyub Ben-Hamman Pérez 04-08-09

Aleix Gascó Morillas 05-08-09

Maria Esther Larralde Larralde 07-08-09

Lucia Merin Rojas 07-08-09

Abdu-Allah Jennani Benkaryouh 08-08-09

Hugo Claro Pérez 10-08-09

Judith Fernández Alba 11-08-09

Iker Prieto Perales 16-08-09

Marc Nieto García 18-08-09

David Montoto Llamas 18-08-09

Héctor Lorenzo Martínez 19-08-09

María Méndez Castro 19-08-09

Judith Montero Romero 19-08-09

Álex Lardiés Arenillas 20-08-09

Alba López Rocho 21-08-09

Aitana Mesta Moral 22-08-09

Ainara Martínez Vallejo 24-08-09

Aitana Hernández Pérez 27-08-09

Ariadna Padial Bote 27-08-09

Xavier Candía Valdivia 28-08-09

DEFUNCIONS
Juan Mitjavila Guarch, 75 anys 13-06-09

Leonarda García Gómez, 61 anys 16-06-09

Francisco Rovira Riera, 95 anys 30-07-09

Mercedes Dantí Pujadas, 98 anys 25-07-09

Ma Inmaculada Morcillo Fernández, 21 anys  01-08-09

Francisco Mohedano Barneto, 54 anys 01-08-09

Antonio Pascual Muñoz, 88 anys 28-08-09
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SLes famílies de 

les Franqueses 
amb nens de 4 
a 12 anys poden 
sol·licitar la 
targeta de 
transport T-12
Les famílies de les Franqueses del Vallès que 
tenen nens de 4 a 12 anys han rebut les dar-
reres setmanes a les seves llars informació per 
poder sol·licitar la targeta de transport públic 
T-12. L’Ajuntament de les Franqueses va envi-
ar una carta amb la corresponent sol·licitud a 
1.600 famílies del municipi, que són les que te-
nen infants de les edats esmentades. La targeta 
T-12 va entrar en funcionament amb l’inici del 
nou curs escolar 2009-2010, el 14 de setem-
bre passat, i és un títol de transport destinat 
als nens de la franja d’edat compresa entre els 
4 i els 12 anys que permet fer gratuïtament 
un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de 
transport públic del sistema tarifari integrat, 
dins de la mateixa zona tarifària on resideixi 
el nen o la nena.

El municipi de les Franqueses està inclòs 
a la zona tarifària 3D. Això vol dir que el títol 
servirà per poder fer desplaçaments gratuïts 
entre les poblacions de Caldes de Montbui, 
Canovelles, Cardedeu, les Franqueses del Va-
llès, Granollers, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Lli-
nars de Vallès, la Roca del Vallès, Sant Antoni 
de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, Sent-
menat i Vilanova del Vallès.

Tant el regidor de Serveis Municipals, Josep 
Badia, com l’alcalde, Esteve Ribalta, estan con-
vençuts que aquesta és una bona 
iniciativa per afavorir l’ús 
del transport pú-
blic entre els 
més joves. 

Les línies 
d’autobús que 
circulen per 
Bellavista varien 
el recorregut per 
arribar a la zona 
nord del barri
Les línies d’autobús 20 i 22 que circulen per 
Bellavista procedents de Granollers han can-
viat el recorregut per adaptar-se a les noves 
necessitats de mobilitat de les veïnes i veïns. 
Atenent la petició realitzada per l’Àrea de Ser-
veis Municipals de l’Ajuntament de les Fran-
queses i d’acord amb el consistori de Grano-
llers, l’empresa Sagalés ha variat el recorregut 
aquest mes de setembre. Així, des d’aquest 
moment arriba a la zona nord de Bellavista 
cobrint d’aquesta forma el creixement urba-
nístic, zones comercials, equipaments socials i 
educatius que s’han construït darrerament.

El nou recorregut surt de la Plaça Espa-
nya i, en comptes del carrer de Girona, pren el 
carrer de Barcelona fins al carrer Ronda Nord 
on gira per continuar pels carrers Andalusia, 
Cardedeu i Aragó i tornar a la plaça Espanya. 
Aquest nou itinerari suposa la implantació de 
dues noves parades d’autobús al carrer Barce-
lona i una altra al carrer de Ronda Nord can-
tonada carrer d’Astúries. També s’ha fet una 
parada nova al carrer de Cardedeu, mentre 
que ha quedat anul·lada la parada del carrer 
de Girona. El nou canvi de recorregut no mo-
difica els horaris de pas establerts, cada mitja 
hora, ja que es pot fer l’itinerari pràcticament 
amb els mateixos temps que abans.

Amb el canvi de recorregut, el servei arriba 
ara a la zona nord de Bellavista

Comencen les 
obres per portar 
l’aigua potable 
a Can Suquet, a 
Corró d’Amunt
L’Ajuntament de les Franqueses ha començat 
a finals de setembre les obres necessàries per 
portar fins al sector de Can Suquet, a Corró 
d’Amunt, aigua potable. Concretament, els tre-
balls consisteixen en la construcció d’una es-
tació de bombament amb un ramal entre els 
dipòsits d’aigua existents de Santa Digna i de 
Can Suquet, a fi i efecte d’abastir el nucli urbà 
de Corró d’Amunt.

Aquesta actuació, duta a terme per l’em-
presa constructora Calaf i amb la supervisió 
de l’Àrea de Serveis Municipals, ha de solu-
cionar la situació que hi havia fins ara, ja que 
no es podia assegurar ni l’abastament d’aigua 
de la zona ni garantir-ne la seva qualitat. Can 
Suquet es nodreix bàsicament d’aigua de pous, 
que poden esgotar-se i que poden presentar 
un elevat contringut de nitrats, molt habitual a 
la zona del Vallès Oriental. Per millorar aques-
tes condicions era necessària la integració del 
dipòsit existent a Can Suquet a la xarxa d’Ai-
gües Ter-Llobregat (ATLL).

Les obres afectaran diversos camins del 
municipi, principalment el Camí de Can Parets 
a Samalús, el Camí de Can Borra i el Camí 
de Can Blanchart, entre d’altres. El regidor de 
Serveis, Josep Badia, va enviar una carta als 
veïns que en poden resultar afectats en què 
s’incloïa un telèfon de consulta que l’empresa 
Calaf posava a disposició en cas de necessitar 
qualsevol aclariment. Aquest telèfon és el 648 
54 01 86 (Jordi Ribera). Els treballs, que po-
den tenir una durada d’unes quatre setmanes 
aproximadament, suposaran talls momentanis 
en alguns camins.

Les obres han començat a finals 
del mes de setembre
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Alta participació, qualitat de 
les propostes programades, 
novetats, implicació d’enti-
tats, veïnes i veïns i ambient 
festiu han estat alguns dels 
elements que han fet de les 
Festes Majors de les Fran-
queses del Vallès 2009 un 
èxit.

La primera festa, com 
cada any, va ser la de Bella-
vista a principis de juliol, de la 
qual vam informar àmpliament 
en l’anterior número del Butlle-
tí Municipal de les Franqueses del 
Vallès.

Marata va prendre el relleu de Bella-
vista amb un munt d’activitats. El cros popu-
lar, el teatre, Maratafolk, el concurs de pintu-
ra, o el tradicional Ball de l’Espolsada van 
ser algunes de les activitats programades. 
Entre les novetats, el concert de Marina 
Rosell, una proposta que va tenir molta 
acceptació.

El primer cap de setmana d’agost 
va ser el torn de Corró d’Amunt. Les 
dates d’aquesta festa major no fan min-
var l’assistència, tot el contrari. Un munt 
de gent i d’activitats en van ser la prova. 
Exposicions, botifarrada popular, festa de la 
bici, teatre, futbol o sopar de Festa Major van 
fer gaudir d’allò més als participants i assistents un 
any més.

Llerona va continuar amb les Festes Majors ja al mes de 
setembre. La participació de les veïnes i i veïns del poble en activitats 
com l’acampada, el rastrillo o els concursos és una de les notes desta-
cades de la festa. Com ho van ser les novetats, entre elles un divertit 
partit de futbol d’extrema rivalitat entre Dalt i Baix del Pla. Cal destacar 
també, el sopar de Festa Major, amb el lliurament de la placa del Civis-
me a Salvador Bufí, i l’Animalada, partit de fangueig per a grans i menuts 
que ja és una tradició.

L’última de les Festes Majors és la de Corró d’Avall, els 
dies 18, 19, 20 i 21 de setembre. Enguany va 
comptar amb Ramon Velayos, cone-
gut metge de capçalera de Cor-
ró d’Avall, com a pregoner. 
El foc dels Diables Encen-
draires, amb cremada de 
l’Ajuntament inclosa, les 
nombroses activitats 
esportives o els espec-
tacles al carrer van te-
nir un gran seguiment. 
El canvi d’ubicació del 
Ball de l’Espolsada, que 
ha passat de l’envelat 
a la pista poliesportiva 
coberta amb una gran ac-
ceptació, ha estat la principal 
novetat de la festa.

CORRÓ D’AMUNT

MARATA
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Ja s’han fet totes les festes majors dels 
nostres pobles, cinc. Per un munici-

pi com Les Franqueses no està 
pas malament. Cada festa 

amb el seu propi estil, amb 
les seves diferències que 
marquen identitat i cada 
una aplegant molta 
gent que gaudeix i treballa. Els veïns que fan 
possible la festa és la part humana impres-
cindible i marca el valor del capital humà i 
generós que requereixen cinc festes ma-
jors, ells són els imprescindibles i res no 

pot pagar l’esforç i l’entrega en bé de 
la comunitat. Gràcies a ells, Bella-

vista, Corró d’Amunt, Marata, 
Llerona i Corró d’Avall ens 

han ofert espais lúdics i de 
gaudi a grans i petits. 

Com a regidora 
d’aquest Ajuntament: 
gràcies! I gràcies també 
als treballadors i tècnics 
de l’Ajuntament pel seu 
suport, la seva feina i la 

seva col·laboració any 
rere any.

Són moltes les activitats 
que des del Patronat de Cul-

tura es porten a terme durant 
l’any i d’altres que preparem per al 

gaudi de petits i grans. Estem contents de 
la bona rebuda i l’assistència als actes.

Treballem amb il·lusió tots plegats per oferir espectacles i ac-
tes de qualitat als veïns dels nostres pobles i és que tot i les dificultats 
en que sens dubte ens trobem, cal no perdre la calma i la il·lusió amb 
la feina de govern ben feta que és en definitiva el que ens va portar a 
assumir el govern del poble.

Si el que ens mou cada dia es la responsabilitat i el compromís, les 
ganes de fer poble, els que pretenen fer-nos la traveta no ho tenen 

fàcil.
Seguirem treballant i seguirem portant a terme 

l’acció de govern de cada dia i al final serà la fei-
na feta la que ha de respondre per nosaltres 

davant dels veïns que és en definitiva, els 
que han de jutjar i a qui hem de donar 

compte de la gestió que s’ha dut a 
terme des d’aquest equip de go-
vern. I tot això sense perdre els 
papers i de manera educada i 
sense caure en la provocació ni 
l’insult fàcil i groller.

De nou donar les gràcies a 
tots els que amb el seu treball 
i suport fan mes fàcil la nostra 
feina. 

Teresa Buigues
Regidora de Cultura 

i  Pagesia      
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Una vuitantena de persones 
acompanyen les entitats i els 
grups polítics en l’ofrena 
floral de l’11 de setembre 
a les Franqueses

Tanca el II Cicle d’Espectacles 
al Carrer Estiu 2009 amb 
música i circ

Una vuitantena de persones van acompanyar 
el divendres 11 de setembre els representants 
de les entitats i dels grups polítics al actes or-
ganitzats pel Patraonat Municipal de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut amb motiu de la 
Diada Nacional de Catalunya que van culminar 
amb l’ofrena floral al monòlit commemoratiu 
a l’11 de setembre, al carrer del Tagamanent a 
les Franqueses.

Van realitzar  l’ofrena i per aquest ordre: 
Rafael Rosario i Inés Planes, de l’Associació 
Esportiva Handbol les Franqueses; Josep Cor-
bera i José Leal, de la Comissió de Festes de 
Sant Antoni Abat; Elisabeth Rodríguez, de la 
Comissió de Festa Major de Corró d’Avall; 
Santiago Muñoz i Maria Segovia, del Casal de 
la Gent Gran de les Franqueses; Joan Peypoch 
i Rosa Colomé, de Convergència Democràtica 
de Catalunya; Ferran Gontan, d’Els Verds; Josep 
Maria Jové i Joan Grau d’ERC; Francesc Torné i 
Núria Claveria, del Grup Municipal de Conver-
gencia i Unió; Helena Masó i Gisela Santos, del 
Partit dels Socialistes de Catalunya; Marta Edel, 
del Partit Popular de Catalunya; Pere Oller i 
Consol Hernández, d’Unió Democràtica de 
Catalunya; i Esteve Ribalta i Josep Randos, de 
l’Ajuntament de les Franqueses.

Després de l’ofrena i amb l’acompanya-
ment d’Els Garrofers de Mataró, tots els as-
sistents han cantat Els Segadors. La celebració 
de la Diada Nacional ha acabat a la plaça de 
l’Ajuntament amb una exhibició dels Basto-
ners del Poble Sec i un piscolabis popular. 

Reflexions de 
l’historiador Josep 
Maria Muñoz i Lloret 
Les reflexions de l’historia-
dor, editor i director de la re-
vista cultural L’Avenç, Josep Maria 
Muñoz i Lloret, han obert els actes 
de celebració de la Diada amb la confe-
rència “L’Onze de Setembre, trenta anys des-
prés”. L’historiador va fer un repàs de la políti-
ca més actual catalana i va donat les claus per 
entendre perquè era necessari un nou estatut 
a Catalunya i en quin context es va elaborar. 
La conferència es va fer lloc a la sala d’actes de 
l’Ajuntament de les Franqueses, amb la pre-
sència de l’alcalde Esteve Ribalta i la regidora 
de Cultura, Maria Teresa Buigues, acompanyats 
de gairebé tots els membres de la corporació.

Muñoz va remarcar que si bé l’Estatut de 1979 
va ser el resultat d’un consens per a la cons-
trucció d’un Estat autonòmic, el del 2006 té 
un origen plenament català per la insuficiència 
financera i el greuge fiscal, per la invasió com-
petencial i per la voluntat de reafirmar el pes 
polític d’autogovern.

Per a l’historiador queden pendents mol-
tes coses i va explicar el per què de la desa-
fecció dels catalans. “Hem de fer més èmfasi 
a la igualtat de drets”, explicava Josep Maria 
Muñoz. “El catalanisme ha de garantir un mo-
del de funcionament europeu, hem d’aconse-
guir la reforma del Senat i hem de federalitzar 
l’Estat i establir unes regles de joc clares per 
reduir ambigüetats”, manifestava. 

L’alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana 
han fet l’ofrena floral de l’Ajuntament

L’historiador i editor Josep Maria Muñoz va 
oferir una interessant conferència

El diumenge 20 de setembre va fi-
nalitzar el II Cicle d’Espectacles al 
Carrer Estiu 2009 amb la represen-
tació Solo  Manolo, a càrrec de Lo-

comotivo. Va ser un brillant final per 
a una mostra que ha tornat a desta-

car per la qualitat, varietat i seguiment 
de les propostes presentades.

Circ, poesia, clown, música o mim han estat al-
gunes de les ofertes artístiques que s’han po-
gut veure durant els mesos de juny, juliol, agost 
i setembre a Bellavista, Corró d’Avall, Llerona, 
Marata i Corró d’Amunt. 
En el marc d’aquesta mostra, cal destacar la 
VII Trobada de romancers que es va fer el 18 
de juliol a Marata amb Romanços amb ulls de 
dona i Pep Gimeno “Botifarra” i la Rondalla, 
que va tornar a ser un èxit de públic.

L’espectacle Ara Pla!, dins la VII Trobada de 
romancers, es va poder veure a Marata el mes de juliol
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Programació variada i de qualitat al IV 
Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars
La temporada octubre-desembre del IV Cicle 
d’Espectacles Infantils i Familiars que organit-
za el Patronat Municipal de Cultura, Educació, 
Infància i Joventut, comença el dissabte 3 d’oc-
tubre amb Cançons. Concert de Cant Coral, 
a càrrec del Cor Infantil Amics de la Unió. 
Aquest espectacle s’adreça a tots els públics i 
es farà al Teatre Auditori de Bellavista.
En aquests tres mesos s’han programat 10 
actuacions de diversos gèneres amb un tret 
distintiu, la qualitat de les propostes presenta-
des. Es podran veure des de titelles de taula a 
concerts, espectacles de dansa, teatre o màgia 

Nous cursos i nova gestió del Centre 
d’Art i Noves Tecnologies Can Font

destinats a públics a partit de 3 anys se-
gons les funcions.
Les representacions s’alternaran al Tea-
tre Auditori de Bellavista i al Casal Cul-
tural de Corró d’Avall, però tal i com 
ja es va fer l’any passat, també s’ha pro-
gramat un espectacle a Corró d’Amunt 
i un altre a Llerona. 
El preu de les entrades serà de 4 i 3 eu-
ros per a persones menors de 25 anys, 
més grans de 65 anys, aturats, pensionistes 
i grups de més de 20 persones.

Teresa Buigues, Esteve Ribalta, Santi Cucurella i Jordi Sedó van presentar els cursos

El Centre d’Art i Noves Tecnologies Can Font 
ha presentat els nous cursos que es comencen 
a impartir des del mes d’octure així com la 
nova gestió de l’equipament, que des del mes 
de setembre va càrrec de la Fundació Univer-
sitària Martí l’Humà.

L’acte es va fer al mateix equipament el 23 
de setembre i va comptar amb l’assistència de 
l’alcalde de les Franqueses, Esteve Ribalta, la 
regidora de Cultural, Teresa Buigues, el direc-
tor de la Fundació Martí l’Humà, Santi Cucu-
rella i el director pedagògic del Centre d’Art i 
Noves Tecnologies Can Font, Jordi Sedó.

El primer a prendre la paraula va ser Santi 
Cucurella, expressant la satisfacció perquè la 
Fundació Universitària Martí l’Humà hagués 
guanyat el concurs per gestionar el centre. 
Entre d’altres aspectes, Cucurella va destacar 
l’aula permanent d’educació, la formació de 
professorat, els cursos d’accés universitaris per 
a majors de 25 anys o el projecte d’escola de 
ciutadania com a valors nous que s’incorpora-
ran a l’oferta formativa del centre. 

Santi Cucurella també es va assenyalar que 
al municipi es pot fer formació universitària re-
cordant la vinculació que té amb la Universi-
tat Autònoma de Barcelona la Fundació Martí 
l’Humà, afegint que “educació, salut o noves 
tecnologies són propostes formatives rellevants 
per adults a les quals pot optar les Franqueses”

Continuïtat i noves ofertes
El director pedagògic del centre, Jordi Sedó, va 
fer un repàs d’algunes de les ofertes formati-
ves que ja s’han posat en marxa i que es co-
mençaran classes a partir del mes d’octubre, 
tant per a escolars com per adults. 

Entre les novetats que ja s’ofereixen hi ha 
italià i alemany o els cursos d’accés a la uni-
versitat per a majors de 25 anys. Sedó va indi-
car que “es vol copsar el que realment vol la 
ciutadania i poder ofertar-lo”, fent una crida a 

les persones o grups que estiguin interessats en 
qualsevol matèria a fer la proposta.

Ioga, fotografia digital, cultura general bàsica 
o història de l’art són algunes de les propos-
tes per adults que ja es podran fer a partir de 
novembre. Altres projectes de futur que també 
va avançar Sedó són astronomia, Itàlia al cuore, 
Egipte o la ja esmentada aula permanent d’edu-
cació per a mestres.

Oferta de qualitat
Tant l’alcalde de les Franqueses com la regido-
ra de Cultura van agrair la feina que s’havia fet 
en els darrers dos anys al centre, a l’hora que 
van destacar la qualitat educativa de l’oferta 
que impartirà a Can Font la Fundació Univer-
sitària Martí l’Humà. Per a Teresa Buigues, “és 
una satisfacció que hi hagi una oferta de qualitat 
que ompli les perspectives de les ciutadanes i 
ciutadans de les Franqueses, que esperem que 
sigui profitosa. Desitgem que la puguin gaudir 
en aquestes instal·lacions”.

Esteve Ribalta, va dir que “educació, sanitat, 
noves tecnologies o dinamització econòmica són 
elements cabdals que calia posar en marxa i donar 
sentit a una sèrie d’equipament del municipi”.

Escola de ciutadania
Entres els projectes de futur més destacats 
del centre hi ha l’Escola de ciutadania. El direc-
tor de la Fundació Martí Universitària Martí 
l’Humà en va donar alguns detalls, assenyalant 
que ja s’està fent en altres municipis i que ha 
esdevingut una experiència molt positiva.

L’Escola de la ciutadania té com a objectiu 
crear mediadors socials i s’adreça priorità-
riament a persones que lideren comunitats 
de nouvinguts. Santi Cucurella destaca que 
es tracta d’un instrument d’integració i d’una 
font de formació i de generació de nous llocs 
de treballs “que ha de tenir un paper molt 
important a les Franqueses”.

Recordem que el Centre d’Art i Noves 
Tecnologies Can Font està situat al número 22 
del passatge del Pedraforca, al nucli de Corró 
d’Avall. El centre es va inaugurar el 24 de fe-
brer de 2007 i té una superficie de prop de 
800 metres quadrats repartits en tres plantes. 
Fins ara l’empresa que es feia càrrec de la seva 
gestió era Mordered, SL, de Granollers.

Les persones interessades en els cursos 
es poden adreçar a l’equipament o posar-se 
en contacte a través del telèfons 938 403 
375 i 938 466 506
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Protocol per treballar amb 
menors denunciats per consum 
o tinença de drogues
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Aquest mes de setembre els muncipis de les 
Franqueses, la Garriga, l’Ametlla, Figaró i Taga-
manent han signat el Protocol del Programa 
de Conciliació i Reparació municipal dins del 
Pla de Prevenció de Drogodependències i 
Promoció d’Hàbits Saludables

C17. L’acte es va celebrar el 16 de setem-
bre passat a la seu de l’ABP Granollers de 
Mossos d’Esquadra.

La finalitat principal del programa és que 
tot menor d’edat que sigui denunciat per con-

sum en llocs, vies, establiments o transports 
públics, així com per la tinença il·lícita de dro-
gues tòxiques, estupeafents o substàncies psi-
cotròpiques pugui optar a una mesura educati-
va alternativa. El protocol estableix que un cop 
es deté un menor amb alguna d’aquestes cir-
cumstàncies i se’l trasllada a les dependències 
policials, s’informa als seus pares o tutors que 
es poden adherir a aquest programa de mesu-
res educatives. Per fer-ho tenen un marge de 
quinze dies. Si decideixen acollir-s’hi, depenent 

del tipus de consum que tingui s’estableix amb 
quins recursos de la xarxa es pot treballar,

segons ha explicat la coordinadora del Pla, 
Carla Fernández.

En la mesura educativa alternativa interve-
nen les àrees d’Educació, Joventut, Benestar i 
Salut dels diferents ajuntaments. Després del 
treball amb el menor, que pot durar uns tres 
mesos des que se’l denuncia, es fa una avalua-
ció i si el resultat és positiu es demana als Mos-
sos d’Esquadra que la sanció quedi anul·lada. Si 
l’avaluació és negativa, la sanció continua.

La signatura del protocol la van fer l’alcalde 
de les Franqueses, Esteve Ribalta; de la Garriga, 
Neus Bulbena; de l’Ametlla, Jordi Pousa; de Ta-
gamanent, Jordi Morera; i la regidora Gemma 
Sánchez, de Figaró-Montmany. A l’acte hi era 
present l’inspector

Lluís Estapé, cap de l’ABP Granollers de 
Mossos d’Esquadra, que va destacar la impor-
tancia que té la signatura d’aquest protocol 
pel fet que interaccionen cinc municipis que 
es poden trobar amb la mateixa problemàtica. 
L’inspector també va manifestar que no s’ha 
detectat un augment del nombre de menors 
que consumeixen, sinó que s’està dintre dels 
índexs normals.

Van acompanyar els alcaldes el cap de la 
Policia Local de les Franqueses, Joaquim Mar-
tin; el cap de la Policia Local de la Garriga, 
Francesc Carrera; el cap de Seguretat Ciutada-
na de l’Ametlla, Josep Boix; la regidora de Polí-
tiques Socials de les Franqueses, Gisela Santos; 
i la regidora de Comunicació, Joventut i Festes 
de l’Ametlla, Sònia Alasso.

Els cinc alcaldes van signar el protocol el 16 de setembre passat

Recomanacions de la Generalitat per evitar la grip A
La Generalitat de 

Catalunya actu-
alitza de ma-

nera conti-
nuada els 
continguts 
d’un web 
e s p e c i -
al sobre 

la grip pel 
nou virus A 

(H1N1) amb 
l’objectiu que 

tant els ciutadans 
com els professionals sani-

taris estiguin informats. A través d’aquest web 
(http://www.gencat.cat/especial/grip_a/cat/
index.htm) es pot accedir a un seguit de reco-
manacions pel que fa a com rentar-se les mans 
amb sabó i amb alcohol. També en la mateixa 
web es faciliten els següents missatges relacio-
nats amb la tos:

-Quan tussis o estornudis cobreix-te la 
boca i el nas amb un mocador de paper.

-Fes servir mocadors de paper per netejar-
te el nas. Llença’ls a cubell de les escombraries 
o a la paperera.

-Neteja’t les mans després de tossir o es-
tornudar amb aigua i sabó o amb un preparat 
a base d’alcohol. No et toquis els ulls ni els nas 
amb les mans brutes.

-Si et faciliten una mascareta, posa-te-la. 
Evitaràs que altres persones es contagiïn.

La informació que difòn el departament 
de Salut insisteix en seguir unes bones pràc-
tiques d’higiene ja que “La prevenció és la 
millor mesura per evitar la grip A”.

De la mateixa manera, la Generalitat 
informa dels símptomes de la nova grip, 
que són:

- febre alta (igual o superior a 38ºC)
- malestar general
- dificultats a l’hora de respirar
- manca de gana
- tos

També hi pot haver augment de secreció nasal, 
mal de coll, nàusees, vòmits i diarrea.

Un altra de les recomanacions que es fan 
és que si una persona creu que està malalta, és 
convenient que es quedi a casa i que truqui a 
Sanitat Respon (902 111 444).

És molt important 
rentar-se bé les mans
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ALa recuperació de la 

transhumància centra les 
Jornades Europees del 
Patrimoni

La Base de Dades d’Activitats 
Econòmiques de les Franqueses, 
preseleccionada per formar part del 
Banc de Bones Pràctiques 

Els municipis de les Franqueses, l’Ametlla, Bi-
gues i Riells, Figaró i la Garriga van organitzar 
conjuntament una activitat relacionada amb el 
món de la transhumància, emmarcada en les 
Jornades Europees del Patrimoni. “La transhu-
mància: resseguint l’herba entre l’Alt Vallès i els 
Pirineus és el títol de l’activitat” es va dur a 
terme el dissabte, 26 de setembre passat.

Una de les activitats que es van preparar és 
una caminada guiada seguint el traçat d’antics 
camins ramaders, que en el cas de les Franque-
ses va sortir del Consell del Poble de Llerona 
i que va comptar amb la participació d’una 

vuitantena de 
persones i la 
col· laboració 
de Festes Lau-
rona i N’ha Mar-
xant de Llerona. 
El punt d’arribada 
dels participants dels 
cinc municipis va ser 
l’esplanada al santuari de 
Puiggraciós, a l’Ametlla del 
Vallès, on cap a les dotze del 
migdia va tenir lloc un esmorzar po-
pular a càrrec del cuiner Francesc Roger.

L’objectiu de la proposta és fomentar la 
ramaderia extensiva en el marc de la preven-
ció d’incendis forestals. La transhumància és la 
migració estacional dels ramats a la recerca de 
les pastures, a l’estiu cap a la muntanya i a l’hi-
vern cap a la terra baixa. Aquesta activitat en 
l’actualitat es troba en regressió per la inten-
sificació de l’agricultura i la ramaderia. També 
cal destacar que el procés massiu d’urbanit-
zació del territori és un dels factors que ha 

contribuït a la degradació de les vies pecuàries, 
que en l’actualitat es troben en perill. És per 
aquests motius que els municipis de l’Alt Vallès 
s’han plantejat tornar a pasturar les grans zo-
nes forestals properes als espais urbans, amb 
l’objectiu de reduir la càrrega de combustible 
i minimitzar els incendis forestals amb petites 
transhumàncies a una escala local. Els actes van 
continuar a la tarda a la Garriga.

Els 
participants es 

van reunir al santuari 
de Puiggraciós on van esmorzar

La caminada des de les Franqueses va sortir de Llerona

La Base de 
Dades d’Ac-
tivitats Eco-
nòmiques 
del muni-
cipi de les 
Franque-
ses, elabo-
rada per 

l’Àrea de 
Dinamització 

Econòmica de 
l’Ajuntament, ha 

estat preseleccionada 
per la Diputació de Barcelona per formar 
part del Banc de Bones Pràctiques (BBP). En 
l’actualitat tant aquesta iniciativa com d’altres 
procedents de municipis diferents estan sent 

S’acaba el Pla 
d’Informació i 
Vigilància contra 
incendis 
forestals de 2009
Entre el 15 de juny i el 15 de setembre 
els ajuntaments de les Franqueses i 
de Cardedeu han compartit dos vi-
gilants forestals de reforç dins del 
Pla d’Informació i Vigilància contra 
Incendis Forestals. Aquest Pla és 
fruit d’un conveni signat amb la 
Diputació de Barcelona. 

Els vigilants desenvolupen dife-
rents tasques, com són: facilitar in-
formació directa als ciutadans quan 
es troben en els boscos; dissuadir d’in-
fraccions; detectar punts de risc o zones 
brutes; detectar agressions al medi ambient o 
avisar d’incendis urbans o industrials. Aquests 
vigilants tenen una funció informativa i les inci-
dències que recullen durant els tres mesos les 
envien a la Diputació on es fa una memòria.  

avaluades conjuntament per la Fundació Car-
les Pi i Sunyer i per la Diputació de Barcelona. 
Les iniciatives que resultin finalment selecci-
onades podran servir d’exemple per a altres 
ajuntaments. 

La Base de Dades d’Activitats Econòmi-
ques es pot consultar a la web de l’Ajuntament 
(www.lesfranqueses.cat) a través del Directori 
d’Empreses. En aquest llistat hi ha més de 500 
entrades, que inclouen activitats econòmiques 
diverses: agrícola, indústria, construcció, co-
merç al detall, professional i artistas, serveis no 
detallats i altres.
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Carme Salerich

49 anys, Corró d’Avall
Què penseu del grip A?
Que és un negoci de 
laboratori, directament. Estic 
molt convençuda que tot és 
un negoci. Si et dones compte, 
darrerament ha baixat el 
bombardeig d’informació.

Us preocupa o creieu que 
s’ha fet un gra massa?
A mi no em preocupa pel que 
he dit abans. Penso que tot és 
mentida, que és un grip normal 
i corrent, simplement que a 
qualsevol persona fins ara es 
diagnosticava un grip i no ho 
era, era un constipat. 

Preneu mesures 
de prevenció?
Homeopatia, sempre. Fem la 
prevenció i no ens costipem 
mai. Estic en contra dels 
antibiòtics per sistema, encara 
que evidentment de vegades 
són necessaris. La gent que ha 
mort, com ha passat amb el 
grip comú, és gent que havia 
tingut problemes.

Us heu vacunat con-
tra el grip, us vacuna-
reu amb el grip A?
No fem el mateix que hem 
fet sempre i ho seguirem fent, 
abans no ens vacunàvem i ara 
també. Tinc una filla mestre i 
tampoc voldria que es vacunés, 
estic en contra i segur que si 
mires les estadístiques, aquest 
any hi haurà el mateix nombre 
de casos de grip que l’any 
passat.

Alegria Costa

40 anys, Corró d’Amunt
Què penseu del grip A?
Crec que és el mateix que un 
grip comú normal.

Us preocupa o creieu que 
s’ha fet un gra massa?
Jo espantada no ho estic. Crec 
que hi ha molt d’alarmisme, 
no sé si per interessos creats 
perquè no hi entenc massa, 
però penso que laboratoris, 
indústria farmacèutica és qui 
surt beneficiat.

Preneu mesures 
de prevenció?
No especialment, seguim 
una vida sana normal, potser 
prenem una mica més de 
vitamina C, , però en plan 
natural, que siguin vitamines 
naturals.

Us heu vacunat con-
tra el grip, us vacuna-
reu amb el grip A?
No, i pel grip A encara menys 
després dels que s’està dient, 
del que et passen per correu 
electrònic, llegeixes els pros i 
contres i vist el panorama no. 
Em vaig vacunar una vegada 
del grip comú i va ser l’any que 
vaig agafar un grip de cavall, 
per tant no em penso vacunar.

Massimo Expósito 

38 anys, Bellavista
Què penseu del grip A?
És una malaltia com n’hi ha 
d’altres.

Us preocupa o creieu que 
s’ha fet un gra massa?
Em preocupa sobretot pels 
nens, encara que potser sí que 
hi ha un excés d’informació i 
en alguns casos contradictòria. 
Un dia sembla que és la peste 
del cel i altres que no és res. 
Per això és difícil saber ben 
bé que és. Suposo que més 
endavant, cap a l’hivern, hi 
haurà més casos, com cada any, 
però ara hem d’estar tranquils. 

Preneu mesures 
de prevenció?
Sí, seguim alguns dels consells 
que s’han donat com rentar 
les mans o utilitzar antisèptics. 
També m’he informat que a 
l’escoles estan prenen mesures 
i això està bé.

Us heu vacunat contra 
el grip, us vacuna-
reu amb el grip A?
No m’he vacunat abans i ara 
crec que tampoc ho faré 
perquè veig que la infomació 
és contradictòria, es diuen 
diverses coses. Fins i tot he 
anat al centre de salut per 
demanar informació sobre les 
vacunes i m’han dit que encara 
no hi ha res, que no tenen cap 
directriu sobre el tema.

Albert Espelt,  

37 anys, Llerona
Què penseu del grip A?
Penso que és més alarmisme 
que res més, pel que he llegit 
últimament crec que no hi ha 
per tant. Potser si hagués una 
epidèmia a nivell mundial sí 
seria perillós, però sembla que 
s’està controlant i no passa 
d’aquí.

Us preocupa o creieu que 
s’ha fet un gra massa?
Penso que s’està fent un 
gra massa, hi ha gent que en 
parla que deu saber més que 
nosaltres i s’ha d’estar alerta.

Preneu mesures 
de prevenció?
Ho intentem, fins i tot tenim 
dues nenes i els preguntem 
si s’apliquen les mesures de 
protocol al col·legi, que de 
moment crec que no ho estan 
aplicant tal i com s’ha parlat.

Us heu vacunat con-
tra el grip, us vacuna-
reu amb el grip A?
No, torno a repetir que pel 
que he escoltat, no acaben 
de decidir que fet. En el cas 
dels nens ara es diu que no, 
només en cas de persones que 
presentin factor de risc. Pel 
que he escoltat fins ara no em 
vacunaria, encara que sents 
opinions molt diferents una de 
les altres.

Joan Escayola

45 anys, Marata
Què penseu del grip A?
Suposo que és una malaltia 
nova com una altra que hagi 
sortit i res més. Potser se li 
està donant més importància 
de la que té.

Us preocupa o creieu que 
s’ha fet un gra massa?
Crec que s’està fent un gra 
massa. Suposo que com 
que avui en dia hi ha tants 
mitjans de comunicació i es 
dóna molta publicitat a tot, 
especialment a les coses que 
no van bé, potser per això la 
gent s’esvera, o ens esverem, 
més del comptes.

Preneu mesures 
de prevenció?
La vida normal com sempre i, 
si està malalt, al metge. No li 
dono més importància. Potser 
si haguéssim vist casos, si en 
coneguéssim ho tindríem més 
en compte, suposo que si ets 
una persona normal amb uns 
hàbits d’higiene normal no ha 
d’haver cap problema.

Us heu vacunat contra 
el grip, us vacuna-
reu amb el grip A?
Pel grip comú m’he vacunat 
alguna vegada, però pel grip A 
no ho faré. Tampoc ens ho em 
plantejat pels nens. A l’escola, 
que és molt gran, no s’ha 
donat cap cas i és molt gran.

Programació 
temporada 
octubre-
desembre’09

Dissabte, 10 d’octubre a les 18 hores

El viaje de Nanuk 
a càrrec d’Hormigas suben al árbol

Al Casal Cultural de Corró d’Avall

Dissabte, 17 d’octubre a les 18 hores

No ploris, Ximplet!
a càrrec de la cia. La Planeta
Al Teatre-Auditori de Bellavista

Dissabte, 24 d’octubre a les 18 hores
Reprís, a càrrec de la cia. Teatre Mòbil
Al Casal Cultural de Corró d’Avall

Dissabte, 7 de novembre a les 18 hores
25 anys de cançons
a càrrec de Jordi Tonietti
Al Teatre-Auditori de Bellavista

Dissabte, 14 de novembre a les 18 hores
El tòful i la Tina
a càrrec de la cia. Pa Sucat
Al Casal Cultural de Corró d’Avall

Dissabte, 21 de novembre a les 18 hores
Momentari
a càrrec de Nat Nus Dansa
Al Teatre-Auditori de Bellavista

Dissabte, 28 de novembre a les 18 hores
Magikíssim, a càrrec de Sergi Buka
Al Casal Cultural de Corró d’Avall

Dissabte, 19 de novembre a les 18 hores
Contencinc amb 
gust de Nadal
a càrrec de la cia AnnaRoca
Al Consell del Poble de Llerona

Dissabte, 20 de desembre
a les 18 hores
Històries 
d’en Xesco 
a càrrec de Cesc Serrat
Al Consell del Poble de 

Corró d’Amunt
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El projecte de 
millora integral 
de Bellavista 
haurà d’esperar 
a la propera 
convocatòria de 
Llei de Barris

Les Franqueses acull una sessió de 
reflexió sobre les TIC i la seva relació 
amb el món empresarial

L’Ajuntament vol 
tornar a presentar-se 
a la convocatòria 
de Lleis de Barris 
l’any vinent

Una cinquantena de persones provinents 
del món empresarial, l’administració 
pública local, representants sindicals 
i d’agrupacions d’empresaris, van 
participar a la sessió de promoció 
econòmica emmarcada en el pro-
cés de revisió del Pla Director de 
la Societat del Coneixement de 
Les Franqueses del Vallès, Grano-

llers, Canovelles i la Roca, que va 
tenir lloc aquest dimarts, 22 de 

setembre, a la Masia de Can 
Ribas. 

Després de la benvinguda inici-
al a càrrec dels alcaldes presents 
-Josep Mayoral, de Granollers, i 
Esteve Ribalta, de les Franqueses-, 
i la presentació del diagnòstic re-
alitzat per Localret, Xavier Marcet 

va ser l’encarregat d’obrir la refle-
xió amb una exposició sobre em-

preses, administració, innovació i tec-
nologies de la informació i la comunicació 

(TIC). Posteriorment es van realitzar els grups 
de treball per plantejar accions que aportin 

millores al tei-
xit empre-
sarial de la 
zona. Les 
p r o p o s t e s 

que es van re-
alitzar estaven 

centrades en 4 
grans eixos: relació 

administració-empreses; 
forma- ció; infraestructures i competitivitat 
empresarial. Les conclusions d’aquesta sessió 
de reflexió s’inclouran a la part propositiva del 
Pla Director de la Societat del Coneixement. 

Amb la sessió de “xarxa ciutadana” que es 
va fer el dissabte 26 de setembre, amb la par-
ticipació d’entitats i veïns i veïnes dels quatre 
municipis, va  finalitzar la part participativa del 
Pla que servirà per elaborar les conclusions i 
propostes d’actuació. 

El passat 
23 de juliol 
el Govern 
de la Ge-
neralitat de 
Catalunya va 
fer públic el llis-
tat de barris, àrees 
urbanes i viles que re-
bran l’ajut de Llei de Barris de la convocatòria 
2009. De la modalitat en què es presentava 
el projecte de millora del barri de Bellavista, 
s’han atorgat ajuts a 10 barris de tot el territo-
ri català. D’entre aquests només n’hi ha un de 
la comarca, és el barri de “Montornès nord” 
de Montornès del Vallès, que era el tercer any 
que es presentava. És força habitual que els 
projectes d’intervenció integral no surtin se-
leccionats el primer cop que es presenten, i 
que sigui en la segona, tercera o quarta convo-
catòria quan assoleixin beneficiar-se de l’ajut. 

El Projecte d’Intervenció Integral de Bella-
vista es va elaborar entre els mesos de gener 
a maig amb la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona, un equip redactor i la implicació de 
molts veïns i veïnes del barri i diverses entitats 
que van participar en el diagnòstic del territori 
i també en formular propostes concretes que 
van quedar recollides al projecte presentat. El 
projecte preveia una inversió de 8M d’euros al 
barri en els propers 4 anys, amb actuacions al 
camp urbanístic, de millora de l’accessibilitat i 
connectivitat, programes socials, de dinamitza-
ció econòmica, noves tecnologies... 

L’any que ve, l’Ajuntament vol tornar-se a 
presentar a la convocatòria de Llei de Barris i 
s’espera comptar altra vegada amb la partici-
pació del veïnat i entitats en l’elaboració del 
projecte. D’aquesta manera es podrà optar de 
nou a la subvenció per a la millora del nucli de 
Bellavista, plantejant unes propostes consen-
suades i ajustades a les necessitats de la gent 
que hi viu. 
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Aportacions 
del taller per a 
l’elaboració del 
Reglament de 
Participació 
Ciutadana 
Tenir en compte la composició del municipi de 
les Franqueses, format per diversos pobles, va 
ser un dels punts sobre el qual es va incidir i que 
es recull a les conclusions provisionals del taller 
participatiu per a l’elaboració del Reglament 
de Participació Ciutadana de les Franqueses 
del Vallès que es va fer al Centre Cultural Can 
Ganduxer organitzat pel Servei de Participació 
de l’Ajuntament.

L’activitat, que es va fer el dissabte 3 d’oc-
tubre va reunir 16 entitats i una trentena de 
persones des de les 10 del matí a 2/4 de dues 
de la tarda. Gisela Santos, regidora de Participa-
ció Ciutadana va obrir la sessió, que va comptar 
amb la col·laboració de l’empresa Espai Públic, 
consultora que dóna suport a aquest projecte 
a través de la Diputació de Barcelona.

Un cop presentat el document de principis per 
a la redacció del Reglament de Participació Ciu-
tadana es van fer grups de treballs i una posada 
en comú al final de la sessió.

A banda de la particular composició del 
municipi, també es van fer aportacions sobre 
percentatges mínims per facilitar la participació, 
informacions clara i entenedores per part del 
consistori o que hi hagi una resposta motivada 
quan es fan tràmits. 

Les conclusions definitives del taller es fa-
ran arribar als participants i s’exposaran al web 
municipal.
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La jornada es va fer a la 
Masia Can Ribas
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S El juvenil A del FC Barcelona guanya 
una altra brillant edició del Trofeu 
Sergi Barjuan

L’EC Granollers 
s’imposa al trofeu 
Electrocamps
La 29a edició del trofeu Electrocamps que 
organitza el CF les Franqueses va ser per a 
l’Esport Club Granollers. Al torneig, que es va 
disputar el diumenge 6 de setembre, també 
van prendre part l’equip Olímpic la Garriga i 
l’equip amfitrió, el CF les Franqueses.

Els granollerins van empatar amb l’Olímpic 
la Garriga i van véncer al CF les Franqueses 
per 3 gols a 1. El segon lloc d’aquest triangular 
va ser per a l’equip local, menter que l’Olímpic 
va quedar tercer.

Èxit de 
participació 
en el Torneig 
social de 3x 3 de 
bàsquet i 4 x 4 
d’handbol
El dissabte 19 de 
setembre al matí 
es va celebrar 
al Pavelló d’Es-
ports de Les 
F r a nque se s 
el ja tradici-
onal 3x 3 de 
bàsquet i 4 x 
4 d’handbol 
de Festa Major 
obert per tots 
aquells que vol-
guessin jugar a una de 
les activitats previstes.

Els nois i noies del Patronat d’Esports de 
les Franqueses van organitzar en equips de 3 
x 3, en el cas del bàsquet, i de 4 x 4 en el cas 
de l’handbol per poder fer partits en les dife-
rents categories: pre-mini , mini, infantil, cadet 
i sènior. 

Tots els participants de l’activitat van poder 
combinar la seva competició i l’esport que més 
els agrada amb un activitat de tennis paral·lela, 
organitzada per l’Escola de Tennis Jordi Plana.

A mig matí el Patronat d’Esports va convi-
dar a tots els assistents amb un esmorzar que 
va servir per acabar d’agafar forces i acabar les 
finals de totes les categories. 

A les dotze del matí es va procedir al lliura-
ment de medalles a tots els 
participants. El regidor 
d’Esports Josep 
Badia i el direc-
tor – gerent 
del PME van 
fer entrega de 
les medalles 
de forma in-
dividual a tots 
els participants 
de les diferents 
categories.

Tai txi, tennis… 
i molt més
Les activitats esportives que es van fer durant 
Festa major de Corró d’Avall van incloure tam-
bé un torneig d’handbol organitzat per l’AE 
Handbol les Franqueses el XII Torneig de Tennis 
la Tirada mixta de tir amb arc del Club de Tir 
amb Arc les Franqueses, la Festa de la Bicicleta 
2009 o el V Taller demostració de Tai xi.

El juvenil A del FC 
Barcelona es va pro-
clamar campió de la 
VIII edició del Trofeu 
Sergi Barjuan de fut-
bol que es va disputar 
el 10 de setembre al 
camp de futbol muni-
cipal de Corró d’Avall. El 
torneig, en la modalitat de 
triangular, també va comptar 
amb la presència del juvenil A 
del Centre d’Esports Sabadell i el pri-
mer equip del CF Les Franqueses, guanyador del 
torneig preliminar que van jugar una setmana 
abans el conjunts locals del municipi.

Abans de l’inici del tercer enfrontament, el 
CF Les Franqueses, el CE Sabadell i el FC Bar-
celona es va fer una fotografia commemora-
tiva. En aquest moment es van fer uns breus 
parlaments que va encetar el president de la 
Federació Catalana de Futbol, Jordi Casals, que 
es va orgullós de ser present al Trofeu. Sergi 
Barjuan, per la seva banda, va assenyalar que “no 
tinc paraules per agrair a tothom aquest esforç 
que beneficia una entitat com APADIS amb el 
nostre ajut”. L’alcalde de les Franqueses, Esteve 
Ribalta, va tancar els parlaments fent èmfasi dels 
valors del Trofeu Sergi Barjuan “un trofeu amb 
un gran nivell esportiu pels equips que partici-
pen i el valor afegir de destinar la recaptació a 
una entitat del nostre municipi”, va dir.

Ja amb el tercer partit començat es va fer 
el sorteig de diversos obsequis als quals es po-
dia optar en adquirir l’entrada el torneig preli-
minar o del trofeu Sergi Barjuan, que tenia un 
preu de cinc euros. Es van sortejar des de te-
lèfons de darrera generació a nits en hotels de 
cinc estrelles, recorreguts termals o sopars.

La recaptació de les entrades 
i l’equivalent econòmic de 

les aportacions en ma-
terial dels patrocina-
dors els destinaran 
a la fundació de les 
Franqueses del Va-
llès APADIS (Asso-
ciació d’Atenció a 
Persones amb Dis-

capacitats i els seus 
Familiars).

Lliurament de tro-
feus i sorpreses finals

Una vegada va finalitzar el partit en-
tre el FC Barcelona i el Sabadell es va procedir 
al lliurament dels trofeus als equips participants 
i dels obsequis als assistents. Al trofeu van ser 
presents, entre d’altres, els exjugadors del FC 
Barcelona Ramon Alexanco i Quique Costas, 
l’entrenador Joan Vilà i el periodista Xavi Tor-
res, així com la família Barjuan.

L’alcalde de les Franqueses, Esteve Ribal-
ta, el regidor d’Esports, Josep Badia, el jugador 
Sergi Barjuan, el pare del jugadors i ànima del 
Trofeu, Joan Barjuan i el president de la Fe-
deració Catalana de Futbol, Jordi Casals, van 
ser els encarregats de lliurar els trofeus al FC 
Barcelona, CE Sabadell i CF Les Franqueses i 
els obsequis als guanyadors del sorteig.

Al final de l’acte van haver un parell de sor-
preses. Sergi Barjuan va obsequiar APADIS amb 
una pilota de futbol signada, mentre que l’asso-
ciació franquesina, per la seva banda, també va 
lliurar un record al futbolista i al seu pare.

D’aquesta forma es va cloure una altra bri-
llant edició del Trofeu Sergi Barjuan, tant per 
l’organització com la resposta del públic i dels 
equips participants i de les entitats que han 
col·laborat

APADIS i Sergi Barjuan van 
intercanviar regals

Lliurament de premis del trofeu Electrocamps 

Gran participació a les 
activitats esportives 

de la Festa Major

El lliurament de premis va comptar amb l’as-
sistència de l’alcalde de les Franqueses, Esteve 
Ribalta, el regidor d’Esports, Josep Badia, a més 
dels respresentats del club i de l’empresa Elec-
trocamps, patrocinadora del trofeu.

Taller de tai txi
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Més de 200 ciclistes a la 
Pedalada contra el canvi 
climàtic de les Franqueses

El camp de gespa de Llerona 
ja funciona a ple rendiment

Després del 
Juliol Esportiu, 
comença el curs 
2009/2010 de 
les activitats 
esportives

Les activitats esporti-
ves, de lleure, formació 
i competició continuen 
a les Franqueses del Va-
llès després del parètesi de 
mes d’agost. Al curs 2009/2010 
la principal novetat serà, tal i com vam informar 
al darrer Butlletí Municipal, la participació de les 
escoles gràcies a la coordinació entre el Patro-
nat Municipal d’Esports, el Patrontat Municipal 
de Cultura, Educació, Infància i Joventut i les 
AMPAS dels centres educatius Joan Sanpera i 
Torras, Guerau de Liost, Bellavista – Joan Camps 
i Camins.

A banda d’aquesta iniciativa l’Escola Espor-
tiva Municipal manté una àmplia oferta a partir 
dels anys de naixament 2002 en esports com 
handbol,  bàsquet,  tennis, pàdel, patinatge, ac-
tivitats de salut i lleure, amb tennis per adults, 
padel per adults, tai txi, ioga, dansa del ventre, 
activitat física per a adults o actvitat física per 
a la gent gran.

Més de 500 participants
Pel que fa al Juliol esportiu 2009 de les Fran-
queses, enguany hi havia com a novetat la set-
mana opcional del 29 juny al 3 de juliol on van 
prendre part 173 nens i nenes. Durant la resta 
de juliol van asssitir un total de 351 partici-
pants d’edats entres els 4 i els 16 anys. 

Durant el mes es van realitzar tot tipus 
d’activitats: futbol, handbol, bàsquet, bàdmin-
ton, tennis, voleibol, hoquei, jocs aquàtics, tir 
amb arc, entre d’altres. A més, cada grup va 
fer una excursió. Els minis i prebenjamins van 
fer una visita a Cosmocaixa on van realitzar di-
ferents tallers. Els benjamins van anar a Figaró 
a fer escalada i trekking. Els alevins van anar a 
Arenys de Munt al parc de cordes a Jalpiven-
tura i els infantils –cadets van anar a Navarcles 
on van poder practicar : kayak, tirolina, patinet 
de muntanya, passamà i la canoa canadiense.

Cal destacar que com a cloenda tots els 
nens i nenes participaran a una gimcana amb 
diferents activitats a diverses instal·lacions es-
portives de les Franqueses. ElJuliol Esportiu es 
va tancar amb una valoració molt positiva. Des 
del Patronat Municipal d’Esports animen a tots 
els nens i nenes ha repetir l’any vinent i a par-
ticipar a ra de les activitats esportives del curs 
2009/2010.

En el marc de la setmana de la Mobilitat Sos-
tenible i Segura, el diumenge 20 de setembre 

aprofitant la festa major de Corró d’Avall, 
es va fer la Pedalada contra el canvi 

climàtic. 223 esportistes van sortir 
al carrer amb les seves bicicletes 
per participar en la festa de la 
bicicleta que organitzava el Pa-
tronat Municipal d’Esports amb 
l’ajut i col·laboració de la Unió 
Ciclista les Franqueses. L’any 

passat van prendre part a la Festa 
de la Bicicleta 158 persones.
La sortida va anar a càrrec del regi-

dor d’Esports Josep Badia, des de a la zona 
esportiva de Corró d’Avall a les 10:00h, petits 
i grans van començar un recorregut d’uns 12 
km que van passar per Corró d’Avall, Bellavista 
i Llerona. L’arribada va ser en el mateix lloc de 
la sortida i on tothom va ser obsequiat amb 
aigua i croissants per recuperar forces.

Aquesta festa de la bicicleta estava inclosa 
dins la campanya pedalada contra el canvi cli-
màtic impulsada per la Generalitat de Catalu-

nya. Amb els pocs 
més de 200 partici-
pants es va fer un estalvi 
de 442 quilograms d’emissions de CO2. 

Tots els participants que es van apuntar dins 
el període d’inscripcions anticipades (entre el 
14 i el 18 de setembre) van ser obsequiats 
amb una samarreta blava en motiu de la festa. 
Cal dir que feia molt goig veure a quasi tots els 
participants de color blau passejant amb les 
bicicletes pels carrers de Les Franqueses.

Els pas dels ciclistes va coincidir amb una 
altra activitat amb col·laboració del PME, una 
exhibició de Tai xi a càrrec de Toni Camps de 
l’associació espanyola per la difusió del tai-txi 
txuan al parc de Mas Colomé.

En un altre moment del recorregut, al car-
rer de Tagamanent, els grallers i timbalers del 
Grup de Diables Encendraires de les Franque-
ses del Vallès van animar el pas dels ciclistes en 
plena Festa Major de Corró d’Avall.

La pedalada 
va comptar amb 
228 inscripcions

Des del diumenge 6 de setembre ja es va dis-
punten partits en gespa al camp de futbol de 
Llerona, una vegada finalitzat el projecte de 
remodelació que s’ha fet durant l’estiu. El CE 
Llerona i el FC Cardedeu van ser els equips 
que van estrenar el camp en un matx de pre-
temporada força igualat que va acabar amb 
victòria mínima, per 0 gol a 1, del Cardedeu.

El primer partit oficial de lliga es fa jugar el 
diumenge, 13 de setembre i va enfrontar el CE 
Llerona i el Voltregà. Els terminis en l’execució 
de l’obra s’han complert i el darrer tram de la 
pretemporada i l’inici de les competicions s’ha 
pogut fer amb tota normalitat. 

L’estrena de la gespa va comptar amb la 

presència de l’alcalde de les Franqueseses, Es-
teve Ribalta, el regidor d’Esports, Josep Badia i 
el president de l’entitat, Jaume Viñas, així com 
diversos directiu del club i un gran nombre 
d’assistents que van poder comprovar la quali-
tat d’aquesta obra, llargament reivindicada pels 
socis i aficionats lleronins.

La remodelació del camp de futbol de Lle-
rona ha suposat dotar a la instal·lació d’una so-
lució de paviment de gespa sintètica d’alta quali-
tat de darrera generació. L’actuació ha inclòs un 
arranjament dels accessos perimetrals al camp 
de futbol i també les instal·lacions de saneja-
ment i reg necessàries per al correcte funciona-
ment i manteniment de la nova superfície.

El juliol esportiu va 
comptar amb més de 
500 participants

CE Llerona i FC Cardedeu van disputar el primer partit a la gespa de Llerona
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A
ra fa un any, felicitàvem a l’Associació 
de Festes Laurona per l’èxit una ve-
gada més de l’organització de la Festa 

Major. Avui no podem fer altra cosa que tornar 
a mostrar la nostra satisfacció. La d’aquest any 
ha estat una Festa Major caracteritzada per la 
normalitat, tot hi que no s’ha pogut celebrar el 
tradicional concert del Rockallerona, que es-
perem recuperar l’any vinent, s’han realitzat di-
verses activitats noves que han fet les delícies 
de grans i petits. Enhorabona a tots i totes. 

La Placa al civisme que cada any atorga 
el Consell del Poble a persones destacades 
per la seva especial dedicació a les activitats 
cíviques, culturals i/o esportives de Llerona ha 

estat aquest any per en Salvador Bufí, membre 
destacat durant un període molt llarg del C.E. 
Llerona. 

També fa un any vàrem mostrar el nostre 
malestar per la falta de sensibilitat que el nos-
tre Ajuntament havia mostrat en no tenir en 
compte el canvi necessari de la senyera de la 
rotonda de la Ctra. De Ribes, doncs a l’estar 
a l’intempèrie es fa malbé. Doncs bé, aquest 
any hem de tornar a dir el mateix. Després 
d’haver-ho demanat amb antelació, cosa que 
creiem que no seria necessari, ens hem tro-
bat un altre cop amb el mateix problema. Al 
menys en aquesta ocasió no s’ha donat l’ordre 
de despenjar-la com l’any passat. 

I per acabar aquest escrit, vull informar amb 
satisfacció que finalment, en el Ple del Ajun-
tament del passat 24/09 i després de un llarg 
debat, es va aprovar per unanimitat una moció 
en contra del Pla Territorial Metropolità, fent 
especial menció a que el poble de Les Fran-
queses del Vallés no vol ni el IV Cinturó, ni la 
Ronda del Vallés, ni el creixement desmesurat 
que proposa aquest Pla Territorial. 

Núria Claveria 
Presidenta del Consell 

del Poble de Llerona

D
arrerament s’ha parlat molt del refe-
rèndum d’Arenys de Munt. Va ser un 
jutge que el va prohibir. Entitats civils 

d’Arenys van decidir encapçalar la consulta 
sobiranista. La Falange contraataca amb una 
manifestació al mateix dia.

Tot plegat un gran enrenou, ha agafat més 
importància de la que hauria tingut sense cap 
impediment. Ara ja en són un munt els munici-
pis de Catalunya interessats en donar suport a 
qualsevol entitat interessada a fer una consulta 
sobiranista.

Sense anar més lluny, el nostre municipi, 
en el ple del setembre, s’estava discutint una 

moció de suport a les entitats del municipi 
que estiguessin interessades a promoure una 
consulta popular sobre la possibilitat que els 
països catalans es constitueixin en un estat lliu-
re, independent i democràtic, quan la regidora, 
no adscrita, la va retirar al veure que no tenia 
el suport dels seus companys de l’equip de 
govern, tot i que tenia prou recolzament per 
poder-la aprovar. 

La consulta que va tenir el suport de tots 
els disset regidors del consistori va ser la pro-
posada pel grup municipal de CiU, es va acor-
dar, que es convoqui per part de l’Ajuntament, 
una consulta popular vinculant, per demanar 

als ciutadans i ciutadanes de les Franqueses el 
seu parer sobre si volen que es construeix pel 
mig del nostre terme municipal el Quart Cin-
turó o Ronda del Vallès, i que es porti a terme 
abans de tres mesos.

És obvi que donem ple suport a que els 
ciutadans de Les Franqueses puguin expressar-
se democràticament. 

Martí Rosàs i Pujol
President del Consell del 

Poble de Corró d’Amunt
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Les situacions i les circums-
tàncies acostumen a canviar, i 
més, en els temps que corren. 
Però el concepte: “Ens vam 
presentar a unes eleccions i 
vam ser escollits per millorar 
la qualitat de vida dels nostres 
ciutadans i ciutadanes des de 
tots els àmbits, sanitat, educa-
ció, seguretat, benestar social i 

urbanisme”, no hauria de canviar mai perquè aquesta és 
l’essència que ha de moure la política municipal.

És molt trist que algunes forces polítiques i regidors 
no adscrits en aquests moments no pensin d’aquesta ma-
nera i dediquin els seus esforços i tota la seva capacitat a 
dir que “no” a qualsevol proposta, sigui del tipus que sigui. 
Incloses les propostes que tenen com a objectiu millorar 
el nostre municipi i la qualitat de vida dels nostres veïns.

Fruit d’aquest tarannà han votat que “no” a les millo-
res socials, “no” al transport urbà, “no” a la conducció de 
l’aigua a Llerona; en definitiva, “no”, tal i com van avisar, a 
tot allò que l’equip de govern presenti, sigui el que sigui.

Arribats a aquest punt, la pregunta que ens fem és: 
on són les mocions, aportacions, idees i proposicions 
per millorar el nostre municipi? Propostes per millorar 
les seves condicions com a regidors, si que les han fetes: 
dietes, augments de dietes, despatxos amb secretaria, 
etc. Però, i les propostes en benefici de les Franqueses? 
En 18 mesos només n’han fet 6 de Benestar Social, 2 de 
l’àrea d’Urbanisme i 1 de Serveis.

Des del 13 de gener d’aquest any, és a dir, ara fa gai-
rebé nou mesos, no han fet cap aportació. Quin bagatge 
més pobre per una oposició que se suposa que hauria 
de treballar també per les persones!

En canvi, a nosaltres si que ens preocupa i ens ocupa 
treballar per les Franqueses. És la nostra prioritat. Millo-
rar les instal·lacions, crear nous equipaments educatius 
i de salut pública, augmentar la cohesió social i la bona 
convivència, crear nous espais urbans duent a terme ac-
cions concretes als carrers i places com a conseqüència 
d’observar una realitat diferent i disposar d’un transport 
urbà obert a les necessitats són alguns dels nostres ob-
jectius. En resum, el que volem és treballar, des de la dis-
crepància política, per als interessos de les persones del 
nostre municipi.

Aquestes són les prioritats i han d’estar per sobre 
d’altres interessos, inclosos els de partit.

Juan Antonio Marín
Regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya

El 26 de març de 2008 es 
va dur a terme la moció de 
censura contra l’alcalde de 
les Franqueses del Vallès, 
amb la signatura dels re-
gidors del PSC, d’ERC-Els 
Verds i del senyor Josep 
Badia a títol personal, ja que 
el seu partit, el PP, no el va 
autoritzar i posteriorment el 

va expulsar de militància.
Els motius de la presentació de la moció de censura, 

segons els signants, van ser la paralització de l’Ajunta-
ment, ja que en aquell moment no s’havia aprovat el 
pressupost municipal; el conflicte de la Policia Local; 
la construcció de les noves escoles, i l’execució del Pla 
parcial del Sector N a la carretera C-251 de Barcelona a 
Girona.
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SBe, com s’ha pogut veure els dar-
rers Plens, tenim un govern dèbil 
que no sap on va, els membres del 
qual estan decidits a mantenir el 
senyor Ribalta com alcalde, mal-
grat que tothom li demana que 
plegui. No volen assumir la mala 
gestió, la manca de transparència 
i no reconeixen haver malbaratat 
una oportunitat per fer les coses 

diferents al seu predecessor. Han llençat a les escombraries 
moltes esperances que teníem dipositades.

Desprès hi ha el grup majoritari de l’oposició, amb el 
senyor Torné al capdavant; una persona, que ha perdut la 
mica de credibilitat, política, que li quedava. No és pot pre-
tendre tornar a governar, insultant, menyspreant i faltant al 
respecte a la resta de regidors i als ciutadans. No és pot exi-
gir ara al govern, un tracte, que ell mai ha donat als regidors 
de l’oposició quan manava. I el més preocupant és, com els 
seus companys el segueixen amb ulls clucs, sense qüestio-
nar-se que aquesta manera de fer, és inacceptable. 

A banda del govern i CiU, quedem les dues regido-
res (ex-PSC), el senyor Jiménez (UDC) i jo com a regidor 
d’ERC+Els Verds; cadascun fent la guerra per la nostra ban-
da, no millorem la situació.

Però mentre això passa, comencen a haver problemes 
per pagar serveis, perquè no s’han aprovat els pressupos-
tos. A Els Verds se’ns pot acusar de dificultar la solució del 
problema, també és pot dir que les dues regidores (ex-PSC), 
només busquen l’interès propi i del senyor Jiménez, que 
tant si com no, vol un lloc al govern. 

Segur que hi ha una part de raó en tot això, però qui té 
la part de responsabilitat més gran, és qui està al govern i 
en especial l’alcalde; que té l’obligació de fer equip i com-
plir el que acorda, per tirar endavant el projecte de govern. 
Doncs això, aquest alcalde no ho ha fet. Però no oblidem 
que l’anterior no governava; dictava i a molts dels que esta-
ven en els seus governs els hi ha anat prou bé obeir.

I que és pot fer ara?. Doncs jo només veig dues pos-
sibilitats, que l’administració superior, anomeni una junta 
gestora (poc probable) o bé que és creí un govern d’unitat, 
amb representació de tot els sectors implicats. En qualsevol 
cas, cal que pleguin el Sr. Ribalta i el Sr. Torné. Si aquesta 
renuncia no és produeix la legislatura vinent estarem allà 
mateix, independentment dels resultats electorals.

Salut i ecologia

Ferran Gontán
Regidor d’Els Verds

T. 607 11 26 76     ferrangontan@elsverds.org

ERC-ELS VERDS PSC

Els que ens presentem a unes 
eleccions si una cosa tenim 
clara és que ho fem princi-
palment per contribuir a que 
l’Ajuntament gestioni amb 
garanties tots els serveis pú-
blics destinats a la població. 

Com a regidor d’Esports i 
de Serveis Municipals tinc pre-
sent aquesta màxima a diari, 

igual que la té tot el personal que treballa a l’Ajuntament. 
Gràcies a tots aquests esforços ha començat a funcionar, 
puntualment, el nou CEIP Camins i el nou IES de les Fran-
queses. Dues fites importants per a un municipi que en 
pocs anys va créixer molt, en un període en què no es va 
tenir en compte la planificació de nous serveis que acom-
panyessin aquest creixement. Amb aquesta observació 
no és que vulgui caure en la crítica fàcil, ni molt menys, 
però si que puc constatar que l’actual equip de govern 
hem sigut capaços de tirar endavant aquests projectes i 
donar-los sortida, sobretot en el cas del CEIP Camins, fins 
i tot abans de la planificació que havia fet la Generalitat.

 I aquesta feina no s’atura ja que és important també 
millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciuta-
danes amb feines igual d’importants, però no tan visto-
ses. Així, per exemple, des de fa unes setmanes s’estan 
fent les obres necessàries perquè arribi l’aigua potable a 
Can Suquet. Espero que els veïns afectats ens disculpin 
les molèsties que els puguin ocasionar aquests treballs.

En l’apartat d’Esports també vull felicitar a totes les 
persones que han treballat de valent per oferir un ampli 
ventall d’activitats extrascolars esportives adreçades als 
nens i joves del nostre municipi. Amb la pràctica espor-
tiva el nostre jovent creixerà sa i no hem d’oblidar que és 
el nostre futur.

Josep Badia
Regidor

PP

Però la moció de censura tenia un sol lligam entre els 
signants: arrabassar el govern a l’alcalde i al seu equip 
que havia anat guanyant les eleccions municipals, dues 
d’elles amb majoria absoluta, i que en les darreres elec-
cions va quedar-se a 14 vots de repetir-la. Va primar més 
el fet de poder accedir al govern municipal a qualsevol 
preu i van fer-ho sense tenir en compte que després de 
la moció s’havia de governar i s’havia de fer amb un pro-
grama i amb una proposta equilibrada que, a més, fos 
possible. Es va portar a terme una actuació políticament 
il·lícita per poder accedir al govern, doncs mitjançant les 
eleccions municipals no ho havien aconseguit.

A finals del mes de juliol de 2008, la Comissió de 
Seguiment del Pacte Antitransfuguisme depenent del 
Ministeri d’Administracions Públiques, amb l’aleshores 
ministra Elena Salgado al capdavant, van declarar que la 
moció de censura de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès va comptar amb un vot trànsfuga, és a dir, amb el 
vot del senyor Josep Badia que no tenia autorització del 
seu partit. Tots els partits democràtics que van signar el 
Pacte Antitransfuguisme van acordar un seguit de me-
sures perquè no es produexin mocions de censura amb 
el suport de regidors trànsfugues i que, quan siguin de-
clarades com a tal, els partits han d’assumir les respon-
sabilitats en les persones declarades com a trànsfugues 
i els regidors que s’hagin beneficiat de la moció. Els par-
tits signataris han d’expulsar o retirar de les properes llis-
tes les persones que han estat declarades trànsfugues o 
que s’han beneficiat de la moció.

Com estan els temes que van justificar la moció de 
censura?

El pressupost municipal de l’any 2009 no s’ha apro-
vat ni tampoc hi ha perspectiva que s’aprovi perquè en 
aquest moment només hi ha 6 regidors i regidores al 
govern municipal.

El conflicte de la Policia Local ha esdevingut caòtic, 
amb el nomenament de tres caps de policia diferents en 
un any. Actualment, no tenim tenim inspector en cap. 
Els representants sindicals que van provocar les accions 
sindicals han marxat a d’altres municipis, però les reivin-
dicacions del personal segueixen sense resoldre’s.

La construcció de les noves escoles que van ser 
objecte de mobilització i que eren competència de la 
Generalitat de Catalunya han tingut sort diversa: el nou 
institut es posarà en funcionament al setembre, com 
sempre amb el temps just, però els CEIP de Bellavista i 
de Corró d’Avall no arribaran amb la programació que 
fa tres anys es va acordar. De l’escola de Bellavista, que 
hauria d’haver estat a punt aquest mes de setembre, no-
més estan fets els fonaments, i la construcció de l’escola 
de Corró d’Avall l’ha hagut de pagar l’Ajuntament per 
poder resoldre les mancances de la Generalitat, pagant 
les despeses financeres que això comporta. La urba-
nització dels carrers del voltant, però, no s’ha fet per la 
manca d’actuació municipal. 

Pel que fa al Pla parcial del Sector N, s’han paralitzat 
les obres d’urbanització i no s’han resolt els problemes 
amb els propietaris, amb els quals ja s’havia arribat a di-
ferents pactes. Ara tot està empantanegat i ningú no pot 
gaudir de les millores de la urbanització i dels serveis.

I ara què? Al govern municipal queden 6 regidors, i 
només un partit que els dóna suport, el Partit Socialista. 
L’acció de govern està paralitzada i no poden aprovar 
els temes més importants de l’Ajuntament, tal com va 
quedar palès en l’últim ple celebrat a finals de juliol, en 
què dels 27 punts que es van portar a Ple només se’n 
van aprovar 5 i van ser d’ordre menor. Per tant, l’actua-
ció del govern municipal està paralitzada sense que els 
responsables del govern municipal ni tampoc del Par-
tit Socialista facin res per resoldre aquesta situació que 
està afectant la ciutadania de les Franqueses.

No és bo voler desviar en aquest moment la respon-
sabilitat per resoldre la situació creada. Primer de tot, els 
que han d’assumir responsabilitats són el govern muni-
cipal i el Partit Socialista, que han portat l’Ajuntament 
a aquesta situació tant caòtica que està perjudicant els 
ciutadans i les ciutadanes del municipi. Per això ens 
preguntem, qui assumirà primer responsabilitats, els 
regidors i les regidores del govern municipal, o el Partit 
Socialista que els ha donat permís i suport? Ser o no ser 
responsable, aquesta és la qüestió.

Francesc Torné Ventura
Portaveu del grup municipal de CiU



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 suficient 
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

 Comunicació llorens.pascual@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

 Oficina Mpal. d’Informació al Consumidor omic@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

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

 Servei de participació participa@lesfranqueses.cat

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

 Secretaria lluis.munoz@lesfranqueses.cat

 Seguretat Ciutadana policia@lesfranqueses.cat

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

 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, inject ables, 

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

Franqueses; a partir de les 17 h, 

a l’Hospital General de Granollers.

Diumenges i festius: dirigiu-vos a 

l’Hospital General de Granollers.

TV LES FRANQUESES
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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Aquest mes de setembre s’ha celebrat 
la VIII edició del Trofeu Sergi 
Barjuan, una competició 
futbolística que porta 
el nom de l’espor-
tista més famós 
de les Franque-
ses del Vallès. 
Sergi Barjuan, 
que després 
de la seva 
etapa profes-
sional al FC 
Barcelona i a 
l’Atlètic de Ma-
drid feia una vida 
tranquil·la, dedica-
da a la família, ha re-
cuperat protagonisme, 
ja que enguany entrena al 
Juvenil B del FC Barcelona. Sergi Bar-
juan, que actualment té 38 anys, ens 
parla d’aquestes i altres qüestions.

Quina valoració feu de la VIII edi-
ció del Trofeu Sergi  Barjuan?  

Estem molt satisfets per l’evolució que 
ha tingut any darrera any, perquè la gent 
s’ha involucrat i perquè funciona gràcies a 

la gent del futbol que ve a veure futbol. La 
reposta del públic ha estat gran i més tenint 

en compte que hi havia un pont festiu l’endemà.

El trofeu té ara un sentit solidari

Ens va sembla bé que del trofeu se’n puguin be-
neficiar entitats com aquest any ha estat APADIS, 
que rebin un suport a les seves inicitatives. Perquè 
això sigui possible, a banda del treball personal 
i de la meva família, també hem de reconèixer 
l’ajut de persones o entitats com el FC Barcelo-
na o el CE Sabadell que van colaborar enguany. 

Hem d’agrari aquesta aportació.

Ja penseu en la pro-
pera edició?

Al mes d’octubre 
farem la donació 
de la recapta-
ció del torneig, 
però ja hem 
analitzat com 
ha anat enguany, 

hem tret conclu-

L’entrevista
Sergi Barjuan, exfutbolista
“Que t’identifiquin amb el teu municipi és una 
responsabilitat que has de saber portar bé”

sions positives i negatives. A partir d’aquí ja ens 
posarem perquè millori el trofeu, que 

és el que volem fer cada any.

Parlem del Sergi ex-
futbolista, com 

s’assumeix dei-
xar de ser ju-

gador profes-
sional?

Bé, crec que 
en general tot-
hom porta bé 
aquest can-
vi, encara 

que també 
va en funció 

del que li agra-
di més o menys 

la popularitat. Jo per-
sonalment vaig marxar amb 

bona consciència per tot el que ha-
via deixat al darrera com a jugador i he aprofitat 
aquests anys sobretot per estar amb la família.

Ara entreneu el Juvenil B 
del FC Barcelona.

He tornat al futbol, en un altre sentit, i es-
tic encantat d’aportar el màxim dels meus 
coneixements als juvenils del FC Barcelona.

T’havies plantejat ser entrenador, et va 
costar acceptar l’oferiment?

No havien acabar la pregunta i ja havia

 respost afirmativament.

Què intentes aportar 
com a entrenador?

L’objectiu principal és la formació de jugadors, 
jo veig el futbol de la manera que me l’han en-
senyat, que me l’han fet jugar. Has de ser cons-
cient, però, que ara estic al FC Barcelona i s’ha 
de seguir un estil determinat. Si un dia estigués 
en un altre equip hauria de conèixer els juga-
dors per arribar a l’estil que els vagi més bé, 
mai es pot intentar fer un estil de futbol que 
no el puguin practicar els jugadors que tens.

És fàcil entrenar un conjunt del FC Bar-
celona, format amb els millors juga-
dors?

És fàcil per una banda perquè és cert que són jug-
dors escollits, però els has de saber portar. Has 
de ser en moltes ocasions bastant pare o psicò-
leg, hi ha qüestions extraesportives que has de 
tractar amb ells, tot això és el que et va formant 
com a entrenador i el que forma als jugadors.

Josep Guardiola ha posat el llis-
tó molt alt, s’ha convertit en un re-
ferent per a tots els joves entrenadors 
com tu amb vistes al futur?

És una pregunta que ja m’han fet dierse-
ses vegades, primer hem de veure com va 
el projecte d’enguany, hem d’intentar mi-
llorar, intentar aprendre, veure com evolu-
ciono i  quin objectiu en marco en el futur. 

Què més es pot dir 
d’aquest històric 

FC Barcelona?

Cada temporada 
es fan compa-
racions tant a 
nivell de títols 
com d’entrena-

dors o jugadors, 
individual o col-

lectivament, però el 
que hem de recordar 

d ’entr a- da és que només 5 clubs a nivell 
europeu havien aconseguit el triplet. Serà molt 
difícil de repetir. De moment aquesta temporada 
ja porten dos títols més i poden aconseguir un 
altre abans d’acabar l’any, el mundial de clubs, però 
repeteixo que és molt difícil que tot surti tan per-
fecte com l’any passat i que es pugui guanyar tot.

En qualsevol cas, no serà pel tòpic de 
cansament de guanyar títols, veritat?

Un jugador o entrenador no es cansa mai de gua-
nyar títols, però és cert que quan estàs a dalt has 
d’intentar donar un plus, que hi hagi sempre alguna 
cosa mes, no caure en la monotonia, s’ha de canviar 
cada dia perquè el jugador sempre estigui despert.

Parlem de les Franqueses, actualment 
no resideixes, però segueixes vinculat 
més enllà del Trofeu, veritat?

Sempre hi serà aquesta vinculació, visqui aquí o 
visqui més lluny. Quan vaig fitxar per l’Atlètic del 
Madrid també es va fer el Torneig, estic al cas de 
tot el que passa a les Franqueses i per qüestions 
familiars és normal que estigui relacionat. Potser 
la gent ara no en veu tant, però continuo venint i, 
precisament aquests dies de Festa Major he estat 
aquí amb els nens. Continuo fent vida al poble.

Que se sent quan a un l’anomenen el 
jugador de les Franqueses?

Tota la imatge que tu puguis donar respresentant 
a un poble és una responsabilitat, has de saber-
ho portar, moderar-te en segons què, escollir el 
que parles i sobretot intentar fer-ho sempre tot 
bé perquè portes la imatge de la gent del poble.
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