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TELÈFONS D’INTERÈS

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

Ajuntament
Oficines del SAC de l’Ajuntament 93 846 76 76
Oficines del SAC de Bellavista 93 846 45 42
Dinamització Econòmica 93 844 30 40
Serveis Socials 93 846 58 62
Patronat Mun. de Cultura i Educació 93 846 65 06
Patronat Municipal d’Esports 93 846 70 83
Pagesia 93 861 63 60
Consell del Poble de Llerona 93 849 39 39

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

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

Centres per a la gent gran
Casal d’avis i Centre Social de Bellavista 93 846 46 86
Casal d’avis de Corró d’Avall 93 846 87 00
Centre de Dia de Corró d’Avall 93 846 86 99
Residència Les Franqueses 93 840 59 90

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

Centres culturals
Centre Cultural Can Ganduxer 93 846 65 06
Biblioteca Municipal 93 840 43 88
Casal Cultural de Corró d’Avall 93 846 83 16
Centre Cultural de Bellavista 93 840 57 82
Centre Cultural de Marata 93 849 31 04
Centre d’Art i Noves Tecnologies Can Font 93 840 33 75

Horari de visites dels regidors de l’Ajuntament

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

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

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

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

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

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

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

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

SEGURETAT CIUTADANA 
Josep Randos, divendres de 13 a 15 h

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

Centres educatius i formatius
Escola Bressol Municipal Massagran 93 840 35 75
Escola Bressol Mpal. Les Tres Bessones 93 849 84 83
CEIP Bellavista-Joan Camps 93 846 62 29
CEIP Joan Sanpera i Torras 93 849 55 94
CEIP Guerau de Liost 93 846 32 16
CEIP Les Franqueses 93 840 22 15
IES Lauro 93 840 28 52
Escola Mpal. de Música Claudi Arimany 93 846 56 36
Escola d’Adults-Centre d’Autoformació 93 840 26 53
Centre d’Innovació i Form. Ocupacional 93 840 39 30
Centre Tècnic del Vallès 93 861 62 57
Centre de Recursos Agraris 93 844 30 40

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

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

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

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



E
l nou equip de govern que encapçalem el consistori de les Franqueses del Vallès 

assumim aquest repte amb la garantia d’oferir als ciutadans i ciutadanes la dosi 

necessària de servei públic, gestió eficaç, il·lusió i treball, fonamentals per continuar 
desenvolupant un projecte de progrés per al municipi, i omplir les mancances en plani-

ficació, mapa escolar, transport públic, atenció al ciutadà, rigorositat econòmica i d’altres 
aspectes que han faltat fins ara en la gestió. 

Ens allunyem sempre de la confrontació política partidista i interessada per treballar 

constructiva i positivament de forma conjunta per l’interès general de tots els veïns i veï-

nes, i per als nostres pobles i el nostre municipi. Som els vostres representants i estem a 
la vostra disposició per desenvolupar un projecte de progrés on el més important són les 

persones, el servei públic, la convivència i la qualitat de vida de tots i de totes.
Aquest projecte es fonamenta en polítiques educatives, socials i d’igualtat, la cultura, el 

respecte al territori i la pagesia, polítiques mediambientals i de transversalitat, de serveis 

com la seguretat o el transport públic, la participació i la implicació dels ciutadans en la 

vida pública.
 Aquestes línees de treball es desenvolupen en un seguit de projectes i de propostes 

que tots els que formem l’equip de govern ja hem anunciat amb anterioritat i que ens 

comprometem a desenvolupar durant els propers anys. 
Aspectes com el transport públic, el projecte educatiu de poble, el mapa escolar, la 

planificació i el territori, l’habitatge social, el respecte a mediambient, l’atenció al ciutadà, la 
rigorositat  en la gestió econòmica ja s’estan transformant de forma contundent i encara 
ho faran més en les propers anys les Franqueses del Vallès.

Avui us presentem el nou butlletí municipal que vol ser el reflex d’aquesta transforma-
ció positiva del municipi i a través del qual rebreu la informació de la feina de govern que 

portem a terme.

 5 Nou equip de govern: Presentació dels regidors del nou equip de govern 

 8 Actualitat: L’Ajuntament accelera la construcció de les noves escoles 

 10 Esports: El CP Elx, campió d’Espanya de Petanca en categoria juvenil a les Franqueses 

 14 Pagesia: Es clausuren més d’una vintena d’abocadors il·legals de terra al municipi

 16 Entrevista: L’alcalde Esteve Ribalta fa balanç dels primers 100 dies d’acció de govern

 18 Cultura i Educació: En marxa el I Cicle d’Espectacles al Carrer

  22 Polítiques Socials, Igualtat, Sanitat i Joventut: Un Bus Nocturn recorrerà 
  les festes destinades al joves
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Foto portada: La nova llar d’infants Cavall Fort, situada als baixos d’aquest 
edifici del carrer Martí i Pol, s’inaugurarà el 10 de setembre

Esteve Ribalta Sánchez

Alcalde

3

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



Esteve Ribalta i Sánchez, del PSC, 
és el nou alcalde de les Franqueses

Esteve Ribalta, alcalde de les Franqueses, en el Ple d’investidura el passat 26 de març
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Televisió 
Les Franqueses

Granollers TV 
(canal 55 de la UHF)

I també pots veure els programes 

a través d’internet en el teu

 ordinador! Comprova-ho al 

web www.lesfranqueses.cat

Cada dimecres 

i diumenge a les 

14.30 i a les 

20.30 h

Esteve Ribalta i Sánchez és des del 26 de març 
el nou alcalde de les Franqueses del Vallès. Ri-
balta va ser investit alcalde en un Ple extraor-
dinari convocat arrel de la presentació d’una 

moció de censura contra el fins aleshores al-
calde Francesc Torné, el passat 12 de març. Per 
a la seva investidura Esteve Ribalta va comptar 

amb els vots dels 6 regidors del PSC; els 2 
vots d’ERC-EV, i el vot del PP.

Nascut al 1966, Ribalta viu a Corró d’Avall 
des de fa més de 10 anys. És llicenciat en Filo-

logia Catalana per la Universitat de Barcelona 

i ha treballat durant més d’una dècada com a 

professor de secundària i batxillerat de llengua 
catalana a l’Escola Pia de Granollers. Durant 
sis anys va exercir tasques periodístiques com 
a corresponsal d’El 9 Nou a les Franqueses 

del Vallès. A les eleccions de 2003 va ocupar 
el tercer lloc a la llista del PSC encapçalada pel 
desaparegut Josep Palomino, i a les de 2007 
en va ser el cap de llista i candidat a l’alcaldia 

de les Franqueses del Vallès.
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Nou equip 
de govern

JOSEP BADIA TORRENTS
Primer tinent d’alcalde

Regidor d’Esports i Serveis Municipals

Josep Badia va néixer a Granollers el novembre de 

1958 i viu a les Franqueses des de fa més de 45 

anys. Pare d’una noia de 18 anys d’edat i d’un noi 

de 16, dirigeix la seva pròpia empresa de logística 

i distribució d’aparells domèstics des de fa quasi 

trenta anys. Badia és un apassionat dels esports i 

se’l pot veure amb freqüència als esdeveniments 

esportius que tenen lloc a les Franqueses.

Quan fa un any vaig decidir pactar amb 

l’anterior alcalde, tenia certes reserves que la 

lesgislatura es desenvolupés sense problemes. 
I finalment, vaig tenir raó. Van ser vuit mesos 
molt difícils amb un final ja conegut per tots i 
totes, però les ganes de treballar per les Fran-

queses i el compromís adquirit amb la ciuta-

dania que em va donar suport a les urnes, jun-

tament amb la bona sintonia que hi ha amb 

el nou equip de govern, han fet possible un 

nou pacte. Les hores de feina han augmentat; 
també el compromís; però la tasca es desen-

volupa amb alegria, bona harmonia i eficàcia. 
La Regidoria d’Esports continua imparable 

en la seva tasca diària: tenim tots els números 

perquè se celebri a casa nostra un campionat 

d’Espanya important; la VI Caminada Popular 
ha estat un èxit de marxaires i, des d’aquestes 
línies, vull agrair la participació dels camina-

dors i de la gent que amb el seu treball la va 

fer possible.
Pel que fa a la Regidoria de Serveis Muni-

cipals, aquesta ha multiplicat les seves tasques, 

ja que ha assumit noves responsabilitats im-

portants, però tot i la complexitat de la feina, 
la convivència i la relació de grup fa més esti-

mulant la tasca diària.
Així doncs, amb ganes, empenta i il·lusió, 

continuarem tirant endavant projectes en-

grescadors per a tots plegats.

ESPORTS I 
SERVEIS MUNICIPALS
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TERESA BUIGUES POVEDA
Regidora de Cultura, 

i Pagesia

Teresa Buigues va néixer a Teulada (Alacant) 

l’any 1944, però va venir a viure a Catalunya 

quan tenia 8 anys. Militant antifranquista des 

de 1966, és fundadora del sindicat Comissions 

Obreres, i ha treballat activament per a la recu-

peració de la memòria històrica. Té un fill i un 

nét, i viu a Llerona des de fa trenta anys.

Per a molts puc ser una desconeguda; per a 
d’altres veïns i veïnes una vella coneguda de 

molts anys. Les Franqueses és el poble en 
què he passat una de les millors èpoques 

de la meva vida.  Primer com a treballado-

ra de l’Ajuntament i membre del Comitè 

d’Empresa; després com a regidora de la can-

didatura d’ERC; i ara, des del dia 26 de març, 
formant part de l’equip de govern i assumint 

responsabilitats concretes de servei als veïns i 

les veïnes del nostre poble.
Amb il·lusió, amb molta il·lusió i responsa-

bilitat, assumeixo la tasca de portar endavant 
la Regidoria de Cultura, en la qual introduirem 

alguns canvis per intentar apropar encara més 

la cultura popular als ciutadans i fer-la partici-

pativa i propera.
A la Regidoria de Participació Ciutadana 

pensem impulsar la participació tant com si-

gui possible, amb la disposició, participació i 

complicitat dels veïns i les veïnes. Entenem la 
participació en el sentit més ampli de la pa-

raula, des de la discussió dels pressupostos, 

fins a tots els temes que configuren la vida 
participativa del poble. Aquest és un repte 
que assumim amb voluntat i ganes i del que 

esperem se’ns demanin comptes si no el por-

tem a terme com ens comprometem.
La tercera regidoria és de nova creació 

i, per la seva importància al nostre municipi, 

imprescindible: PAGESIA. Aquesta és la nos-
tra aposta de futur de cara a un sector de 

primer ordre del qual tots en parlem, però 
en realitat, poc actuem. En propers butlletins 
i en la pràctica diària podrem conèixer millor 
quina serà la feina que conjuntament farem 

de suport i protecció del nostre entorn i els 

nostres pagesos.

CULTURA I PAGESIA
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JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ
Regidor de Política Territorial 

i Obra Pública

Juan Antonio Marín va néixer fa 49 anys a Gra-

nollers i en fa deu que viu a Corro d’Avall. Casat 

i amb dos fills, va cursar estudis industrials i de 

Dret i, actualment, és gerent de l’empresa Va-

llès Mar. Des de ben jove ha estat vinculat a 

moviments sindicals, polítics i veïnals i les seves 

estones lliures les aprofita per practicar l’esport 

que més li agrada: el ciclisme.

El dia 26 de març, exercint un dret demo-

cràtic, es va promoure un canvi en la res-

ponsabilitat política del nostre Ajuntament. 
Aquest canvi suposarà entendre l’urbanisme 

des d’altres conceptes i diferents propostes. 
Creiem en una política territorial que passi 

per un urbanisme amable, pensat per a les 

persones, còmode i racional, i que fugi de 
les desproporcions i s’ajusti a les possibilitats 

sense deixar de ser ambiciós, integrador i 
transversal amb la resta d’àrees d’intervenció 

pública, educació, transport públic, mobilitat i 

medi ambient.
Apostem per una política que creu en la 

vivenda de promoció pública, de compra o de 

lloguer, per tal de facilitar l’accés a un habitat-

ge digne, en un marc que eviti la urbanització 
difusa i prioritzi la rehabilitació.

Impulsarem l’agilitat administrativa com a 
eina per arribar en el menor temps possible a 

la resposta adequada. El camí està escrit i, per 
tant, sabem des d’on partim i cap a on volem 

arribar ; perquè si no, estaríem en aquell labe-

rint en què només dónes voltes sense trobar 

cap sortida, com en els últims anys.
Assumim aquesta responsabilitat amb 

il·lusió i ganes, pensant que existeix una altra 
manera de fer urbanisme, que és la que volem 

exercir.
Som coneixedors que aquesta nova etapa 

no estarà exempta de dificultats per la falta 
de racionalitat, projecte econòmic i previsió 
del govern anterior. Però prenem aquest nou 
període com una oportunitat perquè la sen-

satesa, el diàleg i el sentit comú dominin per 

sobre d’altres actituds.

GISELA SANTOS GONÇALVES
Regidora de Dinamització Econòmica, Treball, 

Comerç, Turisme i Participació Ciutadana

Gisela Santos va néixer a Portugal ara fa 46 

anys, però va venir a viure a Catalunya quan en 

tenia 8. Casada i mare de dues filles, és tècnica 

comercial en decoració, interiorisme i delineació 

projectista, tot i que ha deixat la seva feina en 

una empresa privada per donar el màxim suport 

al projecte del nou consistori de les Franqueses.

Com a regidora de Dinamització Econòmica, 
Treball i Comerç, posaré tota la disponibilitat 

i il·lusió en la meva tasca. Vull dirigir-me a tots 
els sectors de la població, per oferir-vos la 

col·laboració i la participació necessàries per 
aconseguir arribar a un mercat dinàmic que 

potenciï l’economia i afavoreixi la qualitat i la 
igualtat laboral.

Hem apostat per continuar treballant amb 

les empreses locals per una ocupació de qua-

litat; en l’àmbit familiar, desenvoluparem me-

sures per a la conciliació de la vida laboral i 

familiar ; per als botiguers i petites empreses 
del nostre municipi, que veuen perillar les se-

ves feines, oferirem un Pla de Desenvolupa-

ment del Comerç Local; i ajudarem els nous 
empresaris per a que visualitzin els somnis de 
creació de les seves empreses.

Dinamitzarem el mercat amb recursos, 
ampliarem la nostra borsa de treball i farem 

un seguiment de les empreses que s’ubiquen 

a les Franqueses. També ampliarem serveis 
com el Viver d’Empreses, que possibilita iniciar 

la nova creació d’empreses per competir en 

el mercat amb la garantia d’una formació per 

a tots els sectors.
Pel que fa als nostres joves, potenciarem 

les relacions amb entitats educatives i de for-

mació per promocionar cursos formatius en 

funció de les necessitats. Potenciarem la Borsa 
de Treball per oferir un servei profesional de 

qualitat a les empreses. I especialment, oferi-
rem diferents programes als col·lectius amb 
dificultats d’inserció (com persones discapaci-
tades, dones o joves) que els permetin accedir 

a una feina digna.

POLÍTICA TERRITORIAL 
I OBRA PÚBLICA

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, 
TREBALL, COMERÇ, TURISME I 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Sent conscient de les necessitats i motius que 
m’han portat a desenvolupar aquesta nova 

empresa, com els meus companys i compa-

nyes de l’equip de govern, emprenem aquesta 

nova etapa amb tot un seguit de projectes i 

idees noves per tal de fer del nostre municipi 

un poble més social, i sobretot, més humà.
És per aquest motiu que he acceptat pren-

dre part en l’àmbit de les polítiques socials, 

la igualtat, la sanitat i la joventut, per tal de 

procurar aquelles millores que, personalment, 

considero que són de les més importants per 

a les persones. Polítiques socials enteses des 
de la visió de la sensibilització, l’educació, la 
prevenció i la intervenció en tots aquells casos 

que sigui necessari, i tant a nivell comunitari 

com a nivell individual. Igualtat, tant pel que 
fa a les polítiques de gènere, com a la diversi-

tat de la població, com amb les diferències de 

les persones. Sanitat, per treballar, dins de les 
nostres competències, per a la prevenció i la 

informació. I Joventut per fomentar accions de 
promoció positiva dels i les joves del nostre 

municipi.
Per tot això, considerem que és molt 

important la comunicació amb la població i 

per aquestes raons m’ofereixo obertament 
perquè em feu arribar aquelles necessitats i 

inquietuds que tingueu per poder portar a 

terme unes polítiques socials autèntiques, ve-

ritables i reals.

Nascuda a Granollers l’abril de 1959, Dolors 

Isart està casada i és mare de dues noies. Fa 18 

anys va començar a treballar al Club Natació 

Granollers, primer com a monitora de natació 

i socorrista, i després com a coordinadora dels 

espais d’aigua d’aquesta entitat fins que, l’any 

2004, va entrar a treballar a l’empresa que ges-

tiona les instal·lacions esportives de la Roca del 

Vallès, on n’ha estat directora durant un any.

DOLORS ISART ROCA
Regidoria de Polítiques Socials, 

Igualtat, Sanitat i Joventut

POLÍTIQUES SOCIALS, IGUALTAT, 
SANITAT I JOVENTUT
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JOSEP RANDOS PARÉS
Regidor de Seguretat Ciutadana

Josep Randos va néixer a Canovelles fa 33 anys, 

però viu a les Franqueses del Vallès des de l’any 

2000, any en què es va casar. Actualment és 

inspector en una empresa d’assegurances. El 

seu temps lliure el dedica a la seva família, és 

pare d’un nen de 3 anys, i a sortir amb els seus 

amics.

En el període d’aquests tres anys que ens que-

den fins a les properes eleccions municipals, 
tenim la intenció de fer una nova comissaria 

de la Policia Local que tingui una ubicació més 

propera a tot el municipi. També creiem que 
fa falta policia de proximitat i de barri, tant a 
Corró d’Avall com a Bellavista.

Una altra qüestió molt important i en la 

qual ja estem treballant, és l’augment de la 

plantilla de policies tal i com ha contemplat 

el pressupost aprovat d’aquest any. A conse-

qüència d’aquest augment de plantilla, podrem 

tenir policia ecològica, policia de proximitat, 
policia de barri i policia forestal, ja que el mu-

nicipi gaudeix d’una gran extensió forestal.
També comptarem amb els voluntaris cí-

vics que ajudaran en tasques de consciencia-

ció per evitar, per exemple, que hi hagi ex-

crements de gossos a les voreres i parcs del 

municipi, o per millorar els comportaments 

dels conductors quan circulen amb el seu ve-

hicle.  
En resum, un conjunt de mesures perquè 

els ciutadans i les ciutadanes de les Franqueses 

del Vallès visquin més còmodament i se sentin 
més segures. Esperem fer una bona feina, de 
la qual tots n’estigueu satisfets i confiem en 
vosaltres per poder portar-la a terme.

SEGURETAT 
CIUTADANA
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En línies generals, el més important per a no-

saltres en l’Àrea de Planificació Econòmica i 
Règim Interior és la transparència i la proxi-
mitat al ciutadà, la comoditat i la facilitat de 

gestió.
Dintre del nostre programa de govern, les 

línies de treball seran, en primer lloc, fer una 

auditoria pública per donar a conèixer l’estat 
de comptes i la situació econòmica real del 
consistori. Es practicarà la transparència muni-
cipal en la gestió econòmica, creant els canals 
d’informació necessaris. Portarem a terme el 
sanejament de comptes. Crearem la figura del 
Defensor del Contribuent en tràmits, gestions 
i errors burocràtics per a persones i empreses, 

amb la finalitat de desencallar temes i alleuge-

rir la gestió. Canviarem la política d’excés de 
litigis, amb planificació, diàleg, consens i políti-
ques participatives.

Cal més austeritat en determinats àmbits, 

que no vol dir menys qualitat, com per exem-

ple en les publicacions i despeses de repre-

sentació. Promourem polítiques internes de 
promoció del personal municipal i de conci-

liació laboral.
Totes aquestes línies de treball les intentarem 

portar a terme amb ganes, professionalitat i 

il·lusió, i amb l’ajuda i l’experiència de tot el 
personal que dia a dia fa possible que aquesta 

àrea funcioni adequadament.

Nascuda a Granollers l’octubre de 1979, Vanessa 

Garcia està casada des de fa vuit anys i és mare 

d’un nen d’un any i mig. Des de 1999 treballa 

en un concessionari situat al municipi, en el qual 

desenvolupa tasques de responsable de QMA 

(ISO 9001) i del Departament de CRM, a més de 

gestionar el màrqueting de la concessió, conjunta-

ment amb el director comercial. En les seves esto-

nes lliures, que declara que són poques, li agrada 

fer esport i, a l’estiu, aprofita per fer submarinisme, 

esport que practica des que tenia 15 anys.

VANESSA GARCIA DOMÍNGUEZ
Regidora de Planificació Econòmica 

i Règim Interior

PLANIFICACIÓ ECONÒMICA 
I RÈGIM INTERIOR
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El nou equip de govern de l’Ajun-

tament de les Franqueses ha posat 

especial èmfasi en resoldre el pro-

blema de la falta de centres educa-

tius al municipi. Per aquest motiu, i 
amb l’objectiu de prestar la màxima 
atenció a la construcció de les noves 

escoles, ha estat el mateix alcalde, Esteve 
Ribalta, qui s’ha fet càrrec de la Regidoria 

d’Educació.
Entre les prioritats de l’Ajuntament, hi ha 

la d’agilitzar els tràmits que siguin necessaris 
perquè la Generalitat de Catalunya avanci 

l’inici de la construcció de l’edifici del CEIP Les 
Franqueses I, a Corró d’Avall així com l’Institut 
d’Ensenyament Secundari de Corró d’Avall.

IES Corró d’Avall, segon Institut 
d’Ensenyament del municipi
El nou Institut d’Ensenyament Secundari de 
Corró d’Avall, el segon del municipi, ocuparà 

un solar de més de 5.000 metres quadrats 
que es troba situat entre el carrer de Joan 

Maragall i la carretera de Ribes. 
L’alcalde de les Franqueses, Esteve Ribalta, 

va signar el dimarts 6 de maig la cessió del 
terreny al Departament d’Educació de la Ge-

neralitat de Catalunya, fent efectiu així el trà-

mit que faltava perquè puguin començar les 

obres.

L’Ajuntament 
accelera la 
construcció 
de les noves 
escoles

S’està fent un treball intens amb gestions al 
màxim nivell perquè el nou equipament edu-

catiu pugui entrar en funcionament al curs 

2009/2010.

CEIP Les Franqueses I 
Corró d’Avall, cinquena escola 
El Centre d’Educació Infantil i Primària les 
Franqueses I estarà ubicat en uns terrenys 
situats dins la Unitat d’Actuació 26, a prop 
del cementiri de Corró d’Avall i tindrà dues 

línies. L’Ajuntament ha accelerat els terminis 
d’execució del nou equipament escolar arri-
bant a un acord amb els propietaris perquè 

aquests cedeixin anticipadament els terrenys 
sense necessitat de recórrer al procediment 

d’expropiació, i així poder cedir immediata-

ment el solar al Departament d’Educació 
perquè iniciï els tràmits per construir el nou 

equipament escolar.
Aquesta gestió ha suposat un avançament 

de 8 mesos sobre els terminis previstos fins 
ara.

El Ple de l’Ajuntament de les Franqueses 

va aprovar en una sessió extraordinària cele-

brada el dilluns, 9 de juny, el conveni urbanístic 

per modificar el Pla general d’ordenació ur-
bana i permetre la cessió anticipada al De-

partament d’Educació de la Generalitat dels 

terrenys destinats a la construcció del nou 

Centre d’Educació Infantil i Primària de les 
Franqueses.

L’alcalde , Esteve Ribalta, va signar el dime-

cres 12 de maig la cessió de l’esmentat te-

rreny al Departament d’Educació de la Gene-

ralitat de Catalunya, realitzant d’aquesta forma 
el tràmit necessari que faltava perquè puguin 

començar les obres quan abans millor.
Mentrestant, l’Ajuntament ha arribat a un 

acord amb l’AMPA i la direcció del centre es-
colar perquè s’instal·lin provisionalment mò-

duls abans de l’inici del curs 2008-09, amb les 
places suficients per començar el curs escolar. 
Els mòduls s’han situat en un solar que s’ha 
habilitat entre els carrers de Joan Maragall i 
de Rafael Alberti.S’han habilitant aquests terrenys per acollir provisionalment els mòduls del nou CEIP les Franqueses

En poc temps s‘ha 
accelerat la construcció 

de les noves escoles
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CEIP les Franqueses II Bellavista, 
quarta escola del municipi
El Centre d’Educació Infantil i Primària les 
Franqueses II estarà ubicat al carrer de la Tor-
re Pinós de Bellavista. Es tracta de la quarta 
escola del municipi i es construirà en un solar 

de 8.000 m2 situat prop de l’aparcament per 

a 150 vehicles construït al final del carrer de 
Barcelona. 

Aquest nou equipament educatiu serà 

de dues línies per tal de cobrir l’important 

creixement de població en edat escolar de 
Bellavista. En l’actualitat, els infants que haurien 
d’estar fent classe en aquesta escola ho fan a 

les instal·lacions del CEIP Guerau de Liost, a 
Corró d’Avall.

A partir del proper curs comptarà amb 

direcció i equip docent propi i es traslladarà a 

l’edifici definitiu un cop estiguin acabades les 
obres.

L’Ajuntament està treballant para que les 

obres del nou CEIP a Bellavista (provisional-
ment Les Franqueses II), es comencin a cons-
truir el més aviat possible, durant aquest any. 

Procés participatiu per triar 
el nom de les noves escoles
Un cop els nous centres educatius entrin en 

funcionament, la direcció del centre I l’AMPA 
tenen la intenció d’obrir un procés participatiu 

per triar el nom definitiu que tindran aquests 
centres escolars. Es considera que el nom ha 
de sorgir de les propostes de la direcció de 

les escoles, de les AMPA i dels propis alumnes, 
i que no ha de ser l’Ajuntament qui bategi els 

centres escolars com es feia abans.

Llar d’Infants Cavall Fort, 
tercera escola bressol municipal
La tercera escola bressol municipal de les 

Franqueses, Cavall Fort, iniciarà la seva acti-

vitat el proper mes de setembre, coincidint 

amb el començament del curs 2008-09. En 
aquest equipament s’han accelerat sis mesos 

els terminis d’entrada en funcionament.

La inaguració de la nova escola bressol es farà 

el dimecres 10 de setembre a les 18 h. L’acte 
comptarà amb la presència d’Esteve Ribalta, 

alcalde de les Franqueses i d’Ernest Maragall, 
Conseller d’Educació de la Generalitat.

 Aquest equipament educatiu, situat al ca-

rrer de Miquel Martí i Pol núm. 6-8, el gestio-

narà la mateixa entitat que les escoles bressol 
municipals Les Tres Bessones i Massagran.

L’entrada en funcionament d’aquesta escola 

significa la creació de 115 noves places esco-

lars de 0 a 3 anys. En concret, 16 de 0 a 1 
any d’edat; 39 d’1 a 2 anys; i 60 de 2 a 3 anys 
d’edat. 

L’Escola Bressol Municipal Cavall Fort té 
una superfície de 850 m2, amb 8 aules, i un 

pati de 2.725 m2, a més d’una sala polivalent, 

servei de menjador i sales de psicomotricitat. 
Les aules estan obertes al pati i cada aula té 

un pati de jocs propi, que es comunica amb 

un pati comunitari més gran. Entre aules se 

La llar d’infants Cavall Fort, a Corró d’Avall, ocuparà els 
baixos d’aquest edifici i s’inaugurarà el 10 de setembre

La quarta escola bressol del municipi es farà al costat de la plaça de Catalunya de Bellavista

situen els canviadors i serveis, oberts amb vi-

dre a les aules per poder mantenir el control 

visual dels infants.

Llar d’Infants el Gegant del Pi, 
quarta escola bressol municipal
La quarta escola bressol municipal de les 

Franqueses que s’anomenarà el Gegant del Pi 

ocuparà els baixos d’un edifici de protecció 

oficial de 86 habitatges en règim de lloguer 
que es farà en un terreny de 2.845 m2 de 

superfície situat al costat de la plaça de Cata-

lunya de Bellavista. 
La nova llar d’infants, la quarta del munici-

pi, ocuparà un espai aproximat de 1.000 m2 i 

tindrà una capacitat de 115 places.
Amb la quarta escola bressol municipal 

les Franqueses s’ avança a una demanda social 

cada vegada més gran i cobreix les necessitats 
educatives del municipi a curt i mig termini en 

aquesta franja d’edat.  
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El dissabte 7 de juny es va celebrarar la XXIV 
Diada del Joc i de l’Esport que organitza el Pa-
tronat Municipal d’Esports de les Franqueses 
per donar a conèixer i potenciar les activitats 
esportives que tenen lloc durant la tempora-

da al municipi.
La diada es va iniciar a les 9 del matí a la 

zona esportiva municipal de Corró d’Avall, va 
acollir partits de bàsquet i d’handbol de les di-

ferents categories del PME, a més del tradicio-

nal partit entre pares i entrenadors d’handbol 

El cap de setmana del 29 i 30 de març, la 
finca Can Bruguera de Corró d’Amunt va 
acollir el Gran Premi Massi Copa Catalana 
BTT Internacional “Memorial Toni Costa”, 
organitzat pel Club Ciclista Corró d’Amunt 
amb la col·laboració del Patronat Municipal 
d’Esports.

Corró d’Amunt torna a acollir amb èxit el 
Gran Premi Massi Copa Catalana BTT

L’alcalde de les Franqueses, Esteve Ribalta, dóna inici 
a la cursa, que va reunir 350 corrredors. 

del PME, les trobades de psicomotricitat, pre-

benjamí i bàdminton, i la cloenda de l’activitat 

de tai-txi. A banda de totes aquestes activitats, 
al pati del CEIP Guerau de Liost es van fer 
demostracions d’esports com el tir amb arc, 

a càrrec del Club Tir amb Arc Les Franqueses, 

bitlles catalanes, de la mà de La Perestroika, 

petanca, amb el Club Petanca Bellavista, i ho-

quei patins en línia, a càrrec del Club Hoquei 

Línia Tucans de Sant Adrià. Per als més menuts, 
hi havia inflables, i tothom va  poder banyar-se 

Durant la Diada també es va fer la final de la Copa de futbol sala

Diverses activitats esportives a la 
XXIV Diada del Joc i de l’Esport del PME

La prova va començar dissabte a la tar-

da amb la Contra Rellotge Individual 
(CRI) i, diumenge al matí, es va fer la 
cursa del Gran Premi Massi CCI de 
BTT, amb la participació de 350 cor-
redors i un nombrós públic que va 

assistir a la prova aprofitant el dia 
assolellat.

En fèmines es va imposar Marga 
Fullana, i en les categories elit, sots 

23 i sots 21, Sergio Mantecón. Pel que 
fa a la resta de categories, en cadets, 

el guanyador va ser Carles Sabadell, i en 
veterans 40, Francisco J. Salamero. Cal re-

marcar que els participants del CC Corró 

d’Amunt van fer un bon paper. El primer 
del club va ser Jaume Viás, seguit d’Amadeo 
Gordo i de Pere Moyano. En veterans 50 va 
guanyar Juan Sánchez.

Després de les curses es van lliurar els 
premis, amb l’assistència de l’alcalde de 

les Franqueses, Esteve Ribalta; el regidor 
d’Esports, Josep Badia; el president del Con-

sell de Poble de Corró d’Amunt, Francesc 

Colomé; el president de la Federació Cata-

lana de Ciclisme, Jaume Masferrer ; i el pre-

sident del CC Corró d’Amunt, Josep Mauri, 
que va agrair al propietari de la finca Can 
Bruguera la cessió desinteressada de l’espai 

per disputar la prova.

a la piscina, ja que el Complex Esportiu Mu-

nicipal va programar una jornada de portes 

obertes a la zona d’aigües de l’equipament. 
D’altra banda, a les 6 de la tarda es va dis-

putar al pavelló poliesportiu de Corró d’Avall 

la final de la Copa de futbol sala i la cloenda 
de la Lliga de futbol sala d’hivern, en un partit 

que va enfrontar el FS Platges de Cardedeu 
i el FS Seur, amb triomf pel conjunt de Car-
dedeu.
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La tripleta del CP Elx, formada per Manuel 
Heginio Romero, Alejandro Martínez i David 
González, amb Pascual Campos de reserva, es 
va proclamar campiona d’Espanya de Petanca 

en categoria juvenil el 28 i 29 de juny a les 
Franqueses.

Els jugadors van superar en la final per 15 
punts a 7 a la tripleta del CP Vergel, també 
de la comunitat valenciana però d’Alacant, 
integrada per Francisco Bernabé, Juan Carlos 

Sogorb i Daniel Alarcón, amb Estefan Treviño 
de reserva. 

El lliurament dels trofeus als equips guan-

yadors va comptar amb la presència de 

l’alcalde de les Franqueses, Esteve Ribalta, el 

regidor d’Esports i Obres i Serveis, Josep Ba-

dia, el president de la Federació Catalana de 

Petanca, José Orlando Díaz i el president del 
Club Petanca Bellavista, José Gallardo.

El 41è. Campionat d’Espanya de Clubs en 
categoria juvenil celebrat els dies 27, 28 i 29 
de juny estava organitzat per la Federació Ca-

talana de Petanca amb la col·laboració del Pa-

tronat Municipal d’Esports de les Franqueses 
i el Club Petanca Bellavista. L’esdeveniment ha 
estat un èxit tant per la bona organització com 
pel gran seguiment de la competició. Al llarg 
dels dos dies de disputa de les partides van 

passar per les pistes més de 500 persones.

El dissabte 14 de juny es va oferir a l’Ajuntament 
de Les Franqueses una recepció als equips del 

municipi que han assolit el campionat de lliga 

o que han aconseguit un ascens a categoria 

superior. L’alcalde, Esteve Ribalta i el regidor 
d’Esports, Josep Badia es van reunir a la sala 

de plens de l’Ajuntament amb els integrants i 

representants del sènior masculí de bàsquet, 

el juvenil del CF Bellavista-Milán i l’amateur 
femení del CF Bellavista Milán.

El sènior masculí del CE Les Franqueses 

–secció bàsquet– ha assolit l’ascens a Tercera 

Catalana després d’una molt bona temporada 

en la qual ha quedat campió del seu grup amb 

només tres derrotes al llarg de l’any.
El juvenil masculí i l’amateur femení del CF 

Bellavista Millán han assolit l’ascens a la prime-

ra divisió després de tancar una temporada 

exitosa i plena de victòries. El club, que actual-
ment presideix Manuel Serrano, va aprofitar la 

Els campions a les escales del vestíbul del consistori

El CP Elx es proclama campió 
d’Espanya de Petanca en categoria 
juvenil a les Franqueses

recepció per obsequiar amb una placa com-

memorativa a l’expresident de l’entitat, Juan 
Emilio Bertran.

L’acte, organitzat pel Patronat d’Esports 
de Les Franqueses, va concloure amb un pis-

colabis a la plaça de l’Ajuntament.   

Recepció a l’Ajuntament 
als equips campions

El divendres 27 de juny es va 
iniciar el campionat amb el 

sorteig del campionat i el 

dissabte 28 i diumen-

ge 29 es van disputar 
les partides. En total 
van prendre part 

32 equips que van 
competir pel siste-

ma anomenat suís, 

fins arribar a les 
finals del diumenge 
al migdia.

El campionat 

d’Espanya de Clubs 

en categoria juvenil 

celebrat a les Fran-

queses va comptar 

amb la participació d’un 

centenar de jugadors pro-

cedents d’onze comunitats 
autonòmiques. Catalunya va es-
tar representada per un total de 9 

equips de poblacions com el Prat de Llo-

bregat, Rubí o Coma-ruga mentre que d’altres 

punts d’Espanya van competir jugadors pro-

vinents de Canàries, Andalusia, Illes Balears, 
Ceuta o Cantàbria.

Els equips campions amb les autoritats 
després del lliurament dels trofeus
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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

Marta Galeano Sierra 21-12-07
Saúl Angulo Sancho 25-12-07
Amadu Balde 25-12-07
Marc Sanchís Caballero 27-12-07
Martina Santos Caballero 27-12-07
Sara Coron Guerrero 30-12-07
Julia Luján Pereira 31-12-07
Laia Ganduxé Jiménez 01-01-08
Claudia Hernández Montes 03-01-08
David Mateo Jiménez 04-01-08
Inés Prieto Fajardo 05-01-08
Laura Domínguez Ruiz 06-01-08
Alba Llorente García 08-01-08
Toni Sevilla Palacios 14-01-08
Paula Carrión García 16-01-08
Pol Monso Delgado 17-01-08
Guillem Bruach Pujol 18-01-08
Yago Gea Pilar 19-01-08
Martina Fernández Tiscar 20-01-08
Adrián Fernández Alias 21-01-08
Izan Jurado Cárdenas 22-01-08
Alex Guerra Jiménez 24-01-08
Iker Mejías Sánchez 27-01-08
Queralt Fornt González 31-01-08
Adama Koita 02-02-08
Hawa Koita 02-02-08
Marck-Angelo Portero Sarmiento 03-02-08
Manel Díaz Bernabé 08-02-08
Adrià Sánchez Acosta 08-02-08
Gerard Mesas Fernández 10-02-08
Ivan Azouggagh Galindo 12-02-08
Valeria Cedeño Castillo 18-02-08
Marta Barranco Yangüez 20-02-08
Biel Vázquez Cárdenas 25-02-08
Mónica-Joanna Valencia Cano 25-02-08
Carla Luque Castro 27-02-08
Ainara Mancebo Cáceres 28-02-08
Eric Villarroya Navarro 29-02-08
Nuria-Elena Spinatto Quevedo 01-03-08
Noelia Ojalvo Isla 03-03-08
Ezequiel-Antonio Beroisa Mardones 03-03-08
Enric Singla Chaves 04-03-08
Gerard Guiu Castillo 04-03-08
Amani Waazou 07-03-08
Carla Maldonado Moreno 09-03-08
Lucía-Viviana Ramos Martínez 09-03-08
Elsa Molleda Roca 12-03-08
Álex Gimeno Daranas 13-03-08
Dídac Sosa Karmoun 14-03-08
Nil Carrera Parrado 15-03-08
Elsa Canal Gastón 15-03-08
Rubén González Montejano 19-03-08
Judith Belmonte Dueñas 20-03-08
Núria Duran Cuenca 20-03-08
Iker Gaspar Leiva 21-03-08
Héctor González Núñez 26-03-08
Chloe González Reche 28-03-08
Marc Puertas Martín 30-03-08
Alejandra Benítez Barrenechea 31-03-08
Yasmina Banitas 04-04-08
Àlex Palacios Barrero 04-04-08
Yaiza Silva Navarro 07-04-08
Mamadou Coly 09-04-08
Pablo Viale Raya 11-04-08
Nerea Largo Reina 24-04-08
Noah Cervera Martín 24-04-08
Guillem Otaegui Resina  28-04-08
Quim Pujadas Trullà  01-05-08
Àlex Padrós Mancebo  03-05-08
Hiba Zaroual 01-05-08
Laia Guzmán Álvarez  04-05-08
Erik Navas González  05-05-08
Jan Galán Fernández  07-05-08
Ivet Pajuelo Domínguez  08-05-08
Lucía Díaz Naranjo  12-05-08
Josep Vicent Caballero  14-05-08
Ian Sánchez Pizarro  17-05-08
Wian Benhdach  19-05-08
Noor Skatou  22-05-08
Martí Cantón Álvarez  23-05-08
Javier Pons Bermejo  26-05-08
David Pons Bermejo  26-05-08
Cèlia Fornell Rosales  28-05-08

Alfons Compte Serra, 34 anys  31-12-07
Dolores Moreno Tejada, 88 anys 02-01-08
Gerònim Girbau Auró,95 anys 28-01-08
Joan Jané Soley, 84 anys  29-01-08
Jaume Mateu Ollé, 94 anys   01-03-08
José Pleguezuelos Jiménez, 96 anys 09-03-08
Mercè Rof Solasegalés, 83 anys 20-03-08
Demetria Sánchez Vicente, 51 anys 22-03-08
Cristian Cárdenas Muñoz, 18 anys 05-04-08
Jonathan Genovés González, 18 anys 05-04-08
Montserrat Garolera Vila, 71 anys 14-04-08
Ignacio Benito Gateu, 88 anys  23-05-08
Josep Bufí Gesa, 86 anys  29-05-08
Josefa García Carmona, 85 anys  06-06-08
Ángela Ganduxé Jordana, 90 anys   07-06-08
Pilar Munmany Alsina, 97 anys  17-06-08
María Seara Rodríguez, 82 anys  28-06-08      

Enma Maspons Martínez  20-05-08
Clàudia Puig Balcells  22-05-08
Asier Rodríguez Paredes  23-05-08
María Marfil Ortega  26-05-08
Paula Pedraza Blasco  27-05-08
Aitana Paredes Cáceres  27-05-08
Sara Campoy Romero  27-05-08
Aïna Mas Fèlix  01-06-08
Álex Jiménez García  02-06-08
Alba Jiménez García  02-06-08
Nil Perelló Besa  02-06-08
Aleu Deumal Vila  03-06-08
Laia Edo Flores  05-06-08
Sergio García Descárrega  08-06-08
Boussou-William Goore Bi  08-06-08
Thaíla García Cabrera  09-06-08
Lucía Casillas García  11-06-08
Jan Sentis Bernal  11-06-08
Queralt López Alonso  13-06-08
Mohamed-Rami Zubair  15-06-08
Ariadna Ruiz Palacios  14-06-08
Víctor Cabezas Claret  15-06-08
Iker Sampayo Parra  21-06-08
Héctor Mingo Garrido  21-06-08
Yousra Jhibak  23-06-08
Irina Riera Moya  25-06-08
Jordi Kopp Baldich  26-06-08
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SRècord de 
participants 
a la VI Caminada 
Popular de les 
Franqueses
Un total de 811 persones van participar el 

passat diumenge, 27 d’abril, a la VI Caminada 
Popular que organitza el Patronat Municipal 
d’Esports, amb el doble objectiu de fomentar 

una activitat saludable, com és la de passejar, i 

a més, donar a conèixer l’entorn natural de les 
Franqueses. La xifra de participants és tot un 
rècord i supera àmpliament la de l’any passat, 

que va rondar els 500 assistents.
La Caminada, que enguany estrenava re-

corregut, va començar a les 8.30 h a la zona 
esportiva municipal de Corró d’Avall i va con-

tinuar direcció Corró d’Amunt, passant per 

Mil Pins i Marata, fins a arribar altre cop al 

punt de sortida. En 
els 18 quilòmetres 
de recorregut hi havia 

tres avituallaments, a més 

d’esmorzar i la tradicional 
botifarrada, que es va fer a 

Corró d’Amunt.
El Patronat Municipal d’Esports, or-

ganitzador de l’acte, s’ha mostrat molt satisfet 
per la participació i el desenvolupament de la 

Caminada, alhora que agraeix el suport dels 
voluntaris que van col·laborar perquè aquest 
acte fos un èxit.

Els participants van gaudir de 
l’entorn natural del municipi

Julio Alberto ofereix 
dues xerrades sobre 

l’esport i la prevenció 
del consum de droga

Amb el títol “Enganxa’t a l’esport”, 
l’exjugador del Futbol Club Bar-
celona Julio Alberto va oferir 

el dilluns 5 de maig dues 

xerrades a les Franque-

ses, una al matí, adreça-

da als alumnes dels 

mòduls mitjà i supe-

rior de l’IES Lauro, i 
una altra al vespre, 

a la Masia de Can 
Ribas, organitzades 
pel Patronat Muni-
cipal d’Esports de les 

Franqueses i l’Agrupació 

Barça Veterans. La xerrada 
va comptar amb la presència, 

a banda de Julio Alberto, de Joan 

Vilà, exjugador del FC Barcelona; Carla 
Fernández, tècnica del Pla de prevenció de 
drogodependències i promoció d’hàbits salu-

dables C-17; Josep Badia, regidor d’Esports; i 
Albert Piñol, director gerent del PME. 

Durant la xerrada, els ponents van trac-
tar temes com els falsos mites del consum de 

droga, la importància de l’esport per mante-

nir una vida sana i responsable, i l’experiència 
personal d’un jugador quan deixa l’activitat 
professional. Altres punts tractats van ser la 
importància dels pares i mares en la preven-

ció del consum de droga dels fills, com afron-

tar un cas de consum a casa o a l’escola, i les 

eines de prevenció i assessorament que tenen 

les famílies. Un cop acabada la xerrada es va 
obrir un torn de debat entre els assistents. Julio Alberto va signar al llibre d’honor del consistori i va oferir dues xerrades
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L’Ajuntament de les Franqueses va ser la seu, 

el 2 de juliol, de la segona reunió dels muni-
cipis afectats pel traçat entre Sabadell i Sant 
Celoni del gasoducte Martorell-Figueres per 
aprovar un document  contrari al recorregut 

actual d’aquesta infrastructura.
La reunió realitzada a la sala de plens de 

l’Ajuntament de les Franqueses va comp-

tar amb la presència d’Esteve Ribalta, alcal-

de de les Franqueses, Jordi Pousa, alcalde de 

l’Ametlla del Vallès, Ignasi Simon, alcalde de 
Lliçà d’Amunt, Neus Bulbena, alcaldessa de la 

Garriga,  Enric Barbany, alcalde de Santa Eulàlia 
de Ronçana, Joan Mayneris, alcalde de Santa 
Maria de Palautordera i Francesc Deulofeu, 
alcalde de Sant Celoni.

També van assistir Teresa Buigues, regidora 

de Cultura i Pagesia de les Franqueses, Joan 

Antoni Marin, regidor de Política Territorial i 
Obra Pública de les Franqueses i regidors i 

tècnics dels municipis de Caldes de Montbui, 
Castellar del Vallès, Sabadell, Lliçà d’Amunt,  
Sentmenat,l’Ametlla del Vallès, i del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 

El gasoducte que ha projectat el Ministeri 
d’Indústria té una longitud de 160 quilòmetres 
amb canalitzacions de 36 polzades (91,44 cm) 
de diàmetre. Al seu pas entre els municipis de 
Sant Celoni i Sabadell afecta a sòls qualificats 
de protecció especial forestals o agrícola, sòls 
de valor forestal i zones de protecció hidro-

lògica i d’interès paisatgística emparats per les 
corresponents figures de planejament vigent. 
Pel que fa a les Franqueses afectaria un espai 

productiu agrícola i ramader molt important 

des del punt de vista socioeconòmic, a més de 
comportar una alteració substancial d’aquest 

espai que pot implicar el tancament de moltes 

explotacions. A més, el gasoducte pot afectar 

Els alcaldes, regidors i tècnics es van reunir a la sala de plens

La pagesia, 
un repte del 
nostre temps
El futur de la nostra societat passa per l’impuls 

i la consolidació de la pagesia com a sector 

de producció indispensable. Per una banda, 
com a garantia de manteniment de l’entorn 

tan necessari als nostres dies on el ciment i 

el totxo semblen ser l’objectiu de la societat 
i ens oblidem que l’entorn natural és font de 

vida present i futura. Per una altra banda, és 
cada cop més necessari la producció agrícola i 

ramadera de qualitat per la nostra societat. 
Les administracions tenim una respon-

sabilitat clara, s’ha d’apostar per una pagesia 

que no deixi el camp, que produeixi qualitat 
i quantitat per assegurar el futur. Els produc-
te de proximitat són indispensables cada cop 
més i això vol dir compromís, responsabilitat i 
suport. Vol dir que els joves pagesos no deixin 
el camp per la indústria, vol dir responsabi-

litat de l’administració per assegurar que és 

possible viure dels camps i que tots sortim 

beneficiats.
Des de la regidoria de Pagesia estem inten-

tant que això sigui possible, estem treballant 
de valent per oferir aviat un projecte que, 

amb el compromís de diverses parts, tots 

guanyem. El desig és que ben aviat puguem 
donar a conèixer com entenem que es pot 
donar impuls i consolidar la pagesia des de les 

Franqueses del Vallès.

Teresa Buigues i Poveda

Regidora de Pagesia

El municipis vallesans afectats pel gasoducte 
Martorell-Figueres reunits a les Franqueses 
demanen el canvi del traçat actual

negativament el medi natural i àrees de pro-

tecció arqueològiques significatives, com la de 
Can Santa Digna, i zones verdes i arbres del 
patrimoni natural del municipi.

Els municipis afectats pel gasoducte reunits 

a les Franqueses consideren:

- El traçat no s’ajusta a les previsions del 

Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015.
- La planificació del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio reconeix al Gasoduc-
te Montmeló-Girona-Figueres el caràcter 
d’alternativa del que ara es projecta.

- No s’aprecia la consideració consistent 

d’una alternativa en la línia d’evitar multiplicar 

i escampar el consum de sòl i de la concen-

tració i compactació dels corredors infras-

tructurals.
Per tot això i en conseqüència es dema-

na:

Que, d’acord a les previsions del Pla de 

Energia de Catalunya 2006-2015 es disposi el 
gasoducte de manera conseqüent amb el prin-

cipi d’utilitzar els corredors d’infrastructures ja 
existents i s’eviti la generació d’una nova frag-

mentació territorial i mediambiental i s’utilitzi 
el corredor conformat per les vies AP/ i A7/
B30, que dóna continuïtat al gasoducte alter-
natiu previst a la Revisión 2005-2011 del Mi-
nisterio de Industria Turismo y Comercio.
Els alcaldes, regidors i tècnics reunits a les 

Franqueses van acordat igualment crear una 

comissió de quatre persones que mantindrà 

una primera reunió amb la Generalitat abans 

del mes d’agost perquè acabat el període de 

vacances les al·legacions i demandes contra el 
traçat del gasoducte Martorell-Figueres entre 
el municipis de Sant Celoni i Sabadell siguin 
acceptades.
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Es clausuren més d’una 
vintena d’abocadors 
il·legals de terra 
repartits pel 
municipi
Més d’una vintena d’abocadors il·legals de 
terra s’han localitzat a diferents punts del 
municipi de les Franqueses del Vallès. Els 
que acumulen més tones de material abocat 

estan situats prop del Turó de la Il·lusió i al 
Camí Vell de Granollers a Cardedeu, prop de 

l’encreuament amb el Camí de Can Ramon 

Coix. En aquests punts el material dipositat 
supera en metres els 30 centímetres de te-

rra que la llei permet abocar, sempre i quan 

l’administració hagi concedit el permís.
La Policia Local de les Franqueses ha clau-

surat els abocadors i ha identificat els vehi-
cles que transportaven terra, i els propietaris 

dels terrenys, als quals l’Ajuntament obrirà un 

expedient sancionador. A banda de terra, en 
alguns dels terrenys s’han trobat restes de 

pedra, plàstic, fustes brutes d’obra, bidons de 

construcció aixafats i, fins i tot, ciment res-
tant de la neteja dels camions formigoneres 

que transporten aquest material. El Turó de 
la Il·lusió, per exemple, és un dels punts més 
afectats, ja que a banda d’omplir el terreny de 

runes, s’han malmès arbres i s’han tallat oli-

veres.
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AVuit detinguts a Bellavista 
en dos dispositius de seguretat
Arran de les queixes rebudes per la ciutadania per problemes d’inseguretat ciutadana i de convi-
vència, la Policia Local de les Franqueses ha dut a terme dues operacions policials a Bellavista. En 
aquests dispositius també hi han participat efectius dels Mossos d’Esquadra i del Cos Nacional 
de Policia, en l’especialitat d’estrangeria.
El primer dispositiu de seguretat va centrar-se al carrer de Girona del nucli de Bellavista, a 

l’entorn d’un locutori situat en aquest carrer. L’operació es va saldar amb 27 persones identi-
ficades i 3 persones detingudes en aplicació de la Llei d’estrangeria. Els agents dels tres cossos 
de seguretat també van aixecar acta del decomís i la denúncia administrativa que es va fer per 
tinença d’arma il·legal, concretament, d’un esprai de defensa.
El segon dispositiu de seguretat va tenir lloc a l’entorn d’un locutori situat al carrer d’Aragó 

de Bellavista. Els agents van identificar 15 persones, en van detenir 5 en aplicació de la Llei 
d’estrangeria, i van aixecar dues actes per irregularitats administratives.

La Policia Local acosta la seva 
professió a alumnes del CEIP 
Joan Sanpera
El 16 d’abril, responent a una petició de la direcció del CEIP Joan Sanpera, agents de la Policia Lo-

cal de les Franqueses van fer una xerrada sobre la seva tasca als alumnes de P-4, ja que aquests 
estan estudiant les professions i una de les escollides és la de policia.
Els agents van fer una presentació de la professió de policia i dels vehicles que utilitzen les pa-

trulles, van explicar als petits les tasques que desenvolupen i van respondre les seves curioses 
preguntes.

Un dels abocadors 
que la Policia Local 
de les Franqueses 
ha clausurat
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Com heu viscut els primers
100 dies d’acció de govern?
Tot l’equip de govern estem molt agraïts de 

l’acollida que hem tingut per part del muni-

cipi. Se’ns ha rebut com l’arribada d’aire nou, 
com una possibilitat de millora, de racionalit-

zar moltes actuacions que fins ara eren del 
tot irracionals, perquè s’actuava d’esquena al 

municipi i la seva gent i des d’aquest punt de 

vista la nostra arribada ha estat molt positiva. 
També se’ns ha valorat i hem tingut una bona 

acollida dins del propi Ajuntament la qual cosa 

ens facilita, comptant amb tothom, tirar enda-

vant els nostres projectes.

En quina situació estava l’Ajuntament 
quan vau accedir al govern?
Vam trobar una situació que feia anys que 

pronosticàvem. Havíem denunciat reiterada-

ment que s’havia produït un gran desenvolu-

pament urbanístic sense que anés acompan-

yat dels equipaments i serveis. Estem parlant 
de manca de previsió en el mapa escolar, de 

mancances a nivell sanitari, de quinze anys 
sense cap avanç en transport urbà, en ser-

veis de seguretat i civisme... Tota una sèrie de 
serveis que no s’havien desenvolupat d’acord 

al creixement urbanístic.  Un exemple és la 
mancança d’escoles que ens faltaven i un altre 

el de la policia local. Tenim més població que 
Canovelles o que Cardedeu, però la meitat 
d’agents policials. Les primeres mesures, que 
ens hem vist obligats a portar a terme, gai-

rebé de xoc es pot dir,  han estat en aquests 
àmbits.

I a partir d’aquí?
La funció d’un Ajuntament és tenir visió a llarg 

termini, fer una bona planificació, i oferir tots 
els serveis, però en el nostre cas jo diria que 
hem hagut de posar uns pedaços a la situació 

que hem heretat. De moment al 2009 tindrem 
la nova escola de Corró d’Avall, tot i que de 

forma provisional estem treballant per enlles-

tir-la amb tota la dignitat el més aviat possible, 

també al 2009 tindrem la nova llar d’infants 
amb 115 places Cavall Fort. Hem accelerat 
la seva construcció mig any per donar aquest 

servei ràpidament als ciutadans del municipi i 

tindrem al 2010 la nova escola de Bellavista i 
l’institut de Corró d’Avall. Amb això solucio-

nem la situació que ens hem trobat, però evi-
dentment hem de preveure el futur i fer que 

no succeeixi el que ha passat fins ara.

En quins altres projectes està treba-
llant l’Ajuntament?
Estem treballant a nivell sanitari per intentar 

tenir en menys de tres anys nous equipaments 

que falten al municipi, ja que l’ambulatori de 

Corró d’Avall s’ha quedat petit tal i com ve-

níem avisant des de fa més de quatre anys.  
Hi una altra sèrie de projectes relacionats 

Entrevista amb l’alcalde 
de les Franqueses, Esteve Ribalta
PRIMERS 100 DIES D’ACCIÓ DE GOVERN

 “Tenim projectes en les diferents àrees que poden donar al nostre 
municipi una riquesa i unes noves oportunitats que fins ara no tenia”

“Estem molt agraïts de l’acollida 
que hem tingut per part del 
municipi i dins del propi Ajun-
tament”

“S’ha accelerat la construcció 
dels equipaments educatius, tant 
de les escoles bressols, com 
els centres de primària i el nou 
institut”

amb serveis com el transport públic urbà, 

amb una prova pilot que iniciarem a partir del 

mes d’octubre o el de la policia local. S’està 
començant a encarar el tema de forma pro-

visional amb la intenció de solucionar-ho de 

forma definitiva. Esperem que en un termini 
de dos anys puguem comptar amb una caser-

na amb tots els equipaments necessaris per a 

la població i el territori que tenim i una altra 

sèrie de serveis que fins ara no s’havien des-
envolupat.

En quina situació queden els grans pro-
jectes endegats per l’anterior equip de 
govern com el Parc del Falgar, el Cen-
tre Cultural de Corró d’Avall o la remo-
delació de la zona esportiva de Corró 
d’Amunt?
Hem trobat un model de gestió econòmica 
molt poc curós. En aquests grans projectes 
la despesa prevista es desvia en més de 12 
milions d’euros. Al Parc del Falgar parlem de 
cinc milions d’euros de més respecte del que 

s’havia previst, que sumats als dos de la zona 
esportiva de Corró d’Amunt i del teatre au-

ditori, potser ens anem als 12 milions d’euros 
de desviament. Hem de dir que en posat en 
marxa l’auditoria de l’empresa municipal En-

torn Verd perquè hi ha coses que no quadren 

i seran els experts els que diran la seva.

El parc del Falgar, com serà finalment?
Nosaltres entenem el parc del Falgar com 

un parc de ribera, però ara hem hagut de 
gestionar-lo respectant contractes existents. 
Tot el projecte de l’anterior equip de govern 

s’ha revisat. Semblava un parc temàtic, amb un 
edifici que feia de restaurant, una gran escul-
tura a l’entrada i diverses construccions de 

ciment. Es mantindrà l’arbrat, però eliminem 
la tanca perimetral que impedia l’accés al parc, 

l’estàtua i tot el que es refereix a cimentacions. 
Econòmicament és inviable aturar els edificis 
començats o omplir el llac, però crearem un 
espai de natura al seu voltant i també volem 

fer un aula d’interpretació de la natura.

Esteve Ribalta rep felicitacions dels assistents al Ple d’investidura del 28 de març
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“Hem trobat un model de 
gestió econòmica molt poc 
curós, amb desviaments de 
prop de 12 milions d’euros 
en els projectes que esta-
ven en marxa”

“Hem revisat els projectes del 
parc del Falgar i el polígon del 
sector N, a la C-251, encara 
que hi ha contractes que no es 
poden trencar”

S’han paralitzat les obres del polígon 
del sector N a la carretera de Cardedeu, 
per què?
Es tracta d’un model de creixement al qual 
ens hem oposat i ara estem replantejant. Pen-

sem que es pot créixer d’una altra manera. 
Intentarem concentrar el creixement en altres 
zones i preservar el corredor biològic entre el 
Montseny i la serralada Prelitoral. Volem evitar 
que s’urbanitzin zones verdes, encara que a 
l’igual que al parc del Falgar, es complicat tirar-

lo tot endarrere perquè hi ha molts compro-

misos adquirits. També s’ha de dir que és un 
projecte que ha provocat una gran conflicti-
vitat laboral i greuges amb les empreses que 

hem solucionat.

Com actuarà l’Ajuntament davant el 
creixement que contempla pel munici-
pi el Pla Territorial Metropolità i el nou 
traçat del Quart Cinturó, ara anomenat 
Ronda del Vallès?
La Generalitat és qui té les competències en 

aquesta matèria, però el que estem fent és 
buscar unió i diàleg perquè hi hagi una postu-

ra conjunta de tots els regidors i entitats del 

municipi. Les al·legacions al Pla Territorial Me-

tropolità es poden presentar fins al 28 de ju-

liol i ratificarem la postura que hem mantingut 
sempre d’oposició al Quart Cinturó. En cas 
que es faci, ni que sigui com a Ronda del 

Vallès, no ha de suposar cap impacte al 

nostre territori. Hem fet reunions amb 
entitats i partits polítics, també amb la 

Plataforma contra el Quart Cinturó, 

i hem estat oberts a veïns, entitats, 

així com els Consell del Poble de 
Llerona i Corró d’Amunt per pre-

sentar al·legacions que siguin fruit 
del diàleg i el consens. 

La situació econòmica 
resta potencial de futur a
 les Franqueses?
Penso que el municipi ofereix unes 
grans possibilitats, tenim una plani-

ficació, una sèrie de projectes a les 
diferents àrees que poden donar molta 

vida i enriquir molt al municipi. Des de 
l’àrea de Pagesia, de Dinamització Econò-

mica, d’Educació, de Cultura, de Polítiques 

Socials, Participació, hi ha un seguit de pro-

jectes que estan damunt la taula i que aniran 

quallant. Molts segur que es convertiran en 
realitat, altres els estem acabant de valorar, 

però segur que li donaran al nostre municipi 
una riquesa i unes noves oportunitats que fins 
ara no tenia.

Parlem de l’àmbit associatiu.
Hi ha una sèrie d’òrgans que s’han de crear 
i desenvolupar. Estem treballant molt també 
en aquesta línia per donar veu a les entitats, a 

col·lectius del municipi, per crear una comu-

nicació més àgil amb l’Ajuntament i tot això 
també es traduirà en un canvi en els propers 

mesos i anys.

Per últim, en l’aspecte personal, què 
han suposat els primers 100 dies 
d’acció de govern?
És un gran privilegi i una gran responsabilitat. 
La democràcia ofereix aquesta oportunitat de 
gestionar un municipi i poder aportar el teu 

gra de sorra en la transformació del teu po-

ble, això és molt important.
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IÓ Lliurament de premis del Concurs Literari 

Sant Jordi i presentació del setè volum de 
la Col·lecció Les Franqueses
El dimecres 23 d’abril, diada de Sant Jordi, es 
van lliurar al Teatre-Auditori de Bellavista els 

premis del 18è Concurs Literari Sant Jordi que 
convoca la Biblioteca de les Franqueses. Unes 
250 persones van assistir a l’acte per conèixer 
els títols guanyadors de l’edició d’enguany, a la 

qual s’han presentat 567 obres, una vintena 
més que l’any anterior. Dels 567 participants, 
82 són del CEIP Bellavista-Joan Camps; 348, 
del CEIP Joan Sanpera; 95, del CEIP Guerau 
de Liost; i 8, de l’IES Lauro.

D’entre tots aquests treballs, se n’han pre-

miat 30, segons la modalitat (prosa, poesia i 
rodolins) i la categoria a la que pertanyien. Els 
guanyadors van rebre com a premi un val per 

bescanviar en llibres i material multimèdia, un 

obsequi de la Biblioteca i dues entrades per a 

la pròxima edició de teatre familiar.

A part del lliurament de premis també es va 

presentar el 7è volum de la Col·lecció Les 
Franqueses, que edita el Patronat Municipal de 
Cultura i Educació, i que porta per títol “Les 
Franqueses del Vallès: els anys de la Segona Re-

pública (1931-1939)”.

Els premiats i les premiades en el 18è Concurs Literari Sant Jordi

Els autors d’aquest volum són els historiadors 

Joan Garriga i Eduard Navarro, que fan un 

recorregut al llarg d’un centenar de pàgines 

d’una època clau en la nostra història més re-

cent, des de la proclamació de la Segona Re-

pública fins a la victòria del règim franquista, 
passant pel bienni reformista de 1931 a 1933, 

el bienni negre que va seguir-lo i els anys 

de la Guerra Civil. Els autors pretenen 
que amb el llibre, els lectors “lle-

geixin per saber, per remembrar, 
i sobretot per reflexionar” 

sobre aquest període de la 

història. En el mateix acte, 
també es va presentar el 

catàleg “Plantes remeie-

res recollides a Corró 

d’Amunt (2007)”. Les 
autores són Glòria Puig, 
Conxita Pericas i Anna 
Monells.

Durant la Festa va presentar el setè volum de la col·lecció 
les Franqueses que edita el Patronat Municipal de Cul-
tura

La regidora de Cultura, 
Teresa Buigues, l’alcalde, 

Esteve Ribalta i els 
historiadors Joan Garriga

 i Eduard Navarro en un 
moment de l’acte

Presentació del 7è volum de 
la Col·lecció Les Franqueses

L’objectiu d’aquest recull és, segons les auto-

res, conèixer i promocionar l’entorn, i recu-

perar i mantenir sabers i pràctiques populars. 
Adverteixen, però, que no pretenen que el 
catàleg rebi la consideració de document amb 

validesa científica ni acadèmica.
Aquesta iniciativa compta amb la 

col·laboració de la gent del poble i de 
l’Associació de Veïns de Sant Mamet de Co-

rró d’Amunt, així com amb l’ajuda del Patro-

nat Municipal de Cultura i Educació, que hi 
donarà suport amb l’edició d’alguns exem-

plars perquè el catàleg pugui consultar-se.
Al final de l’acte, també es va poder gaudir 
de la lectura de diferents fragments literaris 

de les obres de Mercè Rodoreda, per fer-li 
un petit homenatge en el centenari del seu 

naixement. A la sortida, tots els assistents van 
rebre una rosa i un llibre.
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El dissabte 21 de juny es va iniciar el I Cicle 
d’Espectacles al Carrer estiu 2008 de les Fran-

queses organitzat pel Patronat Municipal de 
Cultura i Educació. La programació es realitza 
durant els mesos de juny, juliol i setembre i 

va començar amb l’actuació “Circ de Paper”, 
a càrrec de la companyia Cop de Clown, un 

espectacle de pallassos que va tenir lloc a la 

plaça Major de Bellavista a partir de les 19 
hores.

Amb aquesta iniciativa es pretén apropar 

les arts escèniques i la música als ciutadans 

i ciutadanes com un 

esdeveniment pro-

per, viu i festiu a l’hora 

que es promouen els 

espais públics (places, 
parcs, carrers,...) com a 
elements de participació, 

convivència i cultura.
Entre les novetats més des-

tacades del cicle cal remarcar la 

programació de Manolo Alcántara amb 
el seu espectacle “Locomotivo”, que malau-

radament la pluja va impe-

dir que es portés a terme 

el 12 de juliol a la plaça 
de l’Espolsada de Corró 

d’Avall. 
Al programa també 

destaca la VI Trobada de 
Romancers que es va fer el 

19 de juliol a les 20 hores a 
la plaça de Marata on van 
actuar Jaume Arnella i Nou 

Romancer. Encara que en-

guany Trobadors i Joglars 

no es realitza a nivell co-

marcal, la intenció del Pa-

tronat Municipal de Cultura i Educació de 
les Franqueses és continuar fent un concert 

dedicat als romanços a Marata, on la passada 
edició va tenir una molt bona acceptació.

En l’apartat de circ, a banda de Manolo 
Alcántara amb “Locomotivo”, ca fer esment 
dels dos espectacles que es faran al setembre, 

“The Flamingo’s”, a càrrec de la companyia 
Los Herrerita el diumenge 21 de setembre 
a les 17 hores a la plaça de l’Espolsada de 
Corró d’Avall i “Catorce”, a càrrec de Fura, 
també el diumenge 21 de setembre, a les 19 
hores a la plaça de l’Ajuntament.
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Durant el mes de juliol la Biblioteca de les 
Franqueses del Vallès forma part de les activi-

tats que els nens i nenes del municipi realitza 
per gaudir d’aquest estiu. 

La Biblioteca ha organitzat tres sessions 
lúdico-formatives, per tal de donar a conèixer 
l’espai i per fomentar el gust pels llibres i la 

lectura, sense oblidar l’aspecte lúdic, ja que 

l’estiu és per passar-ho bé. 
Les activitats amb el casal d’estiu i la re-

sidència d’avis es porten a terme els matins 

dels dilluns, dijous i divendres, a partir de les 

10h del matí. A la residència serà de 10:30 
a 11:30 i els casals depenent dels grups pot 
durar dues o tres hores.

Als nens i nenes més petits, de 3 a 5 anys, 
se’ls introdueix en el món de la imaginació i 
dels contes a través d’un personatge divertit; 
els infants de 6 a 8 anys participaran en el Bi-
blioconcurs, on hauran de resoldre preguntes, 

enigmes, imatges i sons; i els més grans, de 
9 a 12 anys, podran conèixer la biblioteca a 
través d’una peculiar visita i d’una gimcana. Les 
activitats les porten a terme tant els infants 

del casal d’estiu de Bellavista com els del casal 

d’estiu de Corró d’Avall.

Una altra iniciativa nova que també es rea-

li-tza durant el mes de juliol per part de la 
Biblioteca són les sessions que es dediquen 

a la gent gran. A la Residència de les Fran-

queses es realitzen tres trobades als matins 

d’aproximadament una hora al llarg animant 
als avis i a les àvies a través de la lectura de 

poesia, d’un debat de notícies d’actualitat i 

d’una tertúlia sobre els costums d’abans.

La biblioteca s’apropa als infants 
i la gent gran durant l’estiu

Comença el I Cicle 
d’Espectacles al Carrer 
estiu 2008 de les 
Franqueses

Circ, cinema o 
música són algunes 

de les propostes del Cicle

La biblioteca ofereix activitats per a menuts i grans durant l’estiu
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II Mostra d’Arts Escèniques 
“Festival dels Amateurs”

La companyia granollerina Mutis pel Fons, amb 
la comèdia musical “Besos”, és la guanyado-

ra de la II Mostra d’Arts Escèniques “Festival 
dels Amateurs” de les Franqueses, que es va 
cloure el passat dissabte 26 d’abril al Teatre-
Auditori de Bellavista amb la representació de 

l’espectacle “Bufaplanetes”, de Pep Bou.
El premi, dotat amb 500 euros, el van decidir 

mitjançant votació els espectadors que han 

assistit a les set representacions de compa-

nyies amateurs que han passat per la mostra: 

Punt i Seguit, Kòmix, El Triangle, Teatre 8, Acte 
Quatre, Mutis pel Fons i Quatre per Quatre. 
Totes les companyies participants van rebre 

un guardó, valorat en 600 euros, i un diploma 
de participació, de mans de l’alcalde Esteve 

Ribalta, i de la regidora de Cultura, Teresa 

Buigues.
La segona edició de la Mostra d’Arts 
Escèniques ha tingut una molt bona 

acollida per part del públic, ja que 

la mitjana d’assistència a les set 

representacions ha estat de 122 
persones, quasi el doble que en 

l’edició anterior, que va ser de 

65. Per la seva banda, a l’acte de 
cloenda, amb la representació de 

“Bufaplanetes” i l’entrega de pre-

mis, van assistir-hi 274 persones. La 
qualitat dels espectacles i l’èxit de pú-

blic encoratgen el Patronat Municipal 
de Cultura i Educació, organitzadors de la 
mostra, a repetir l’experiència l’any vinent.

Els alumnes de 
2n de primària 
participen a la 
II Cantata Infantil
L’Orquestra Jove de l’Escola Municipal de Música Claudi Ari-
many i els alumnes de segon de primària del CEIP Bellavista-Joan 

Camps, del CEIP Joan Sanpera i del CEIP Guerau de Liost de 
les Franqueses del Vallès van participar diumenge 13 d’abril en la 

II Cantata Infantil Municipal, organitzada pel Patronat Municipal de 
Cultura i Educació.

La cantata, que portava per títol “El follet valent”, va tenir lloc al pavelló 
de bàsquet del carrer de Girona i va comptar amb l’assistència d’uns 700 

espectadors, entre els quals hi havia l’alcalde les Franqueses, Esteve Ribalta, i 

diversos regidors del consistori franquesí.
Abans de la cantata, l’Agrupació de Corda de l’Escola Municipal de Música va interpre-

tar un tema de Rossini, i l’Orquestra Jove, peces de Borodin i Bach. Acte seguit, els alumnes 
de segon curs de les escoles de primària de les Franqueses i l’Orquestra Jove van representar 

“El follet valent”, una cantata amb música de Núria Juanet i lletra de Clara Ripoll, dirigida per 
Daniel Pérez i acompanyada de la narració i la direcció de cors a càrrec de Jenny Mora, Carles 
Ceacero i Meritxell Napal.

La cantata portava per títol 
“El follet valent” 

Pep Bou fent una 
espectacular bombolla 
de sabó.

L’alcalde, Esteve Ribalta, i la regidora de Cultura, Teresa 
Buigues, en el lliurament del premi. 

20

BUTLLETÍ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS



E
X

P
R

E
S

S
IO

N
S

Josep Tura   

73 anys, Llerona

Què li agrada de
 les Franqueses?
Ha crescut molt, però ben 
organitzat.

I de Llerona?
És més rural i per això 
és més difícil que créixer, 
però esta bé que sigui així, 
encara que cada vegada 

hi ha menys joves que 

segueixi a la pagesia.

Què hauria de millorar?
M’han explicat que abans, 
quan vaig néixer, Llerona 
eren dos partits, a Dalt i 
a Baix, ara no és ben bé 
això, però no hi ha una 
unió. Sap greu que sigui 
així, hauria de canviar.

Com voldríeu les 
Franqueses del futur?
Amb pau i harmonia, a 

vegades veig enveges que 

porten en lloc. 

Montserrat Guillamon   
38 anys, Corró d’Amunt

Què li agrada de 
les Franqueses?
M’agrada tot, tant escoles, 
com altres equipaments.

I de Corró d’Amunt?
La tranquil·litat que hi ha, 
sobretot pels nens que 

poden voltar sense massa 

perill.

Què hauria de millorar?
Potser creix massa ràpid 
en quant a vivendes. 
M’agrada que creixi, però 
no amb bogeria.

Com voldríeu les 
Franqueses del futur?
M’agradaria que continués 
sent poble, però amb ser-
veis. Un serveis d’acord a 
la població que tenim, no 

com ara, que estem una 

mica coixos.

Josep Vernet  

78 anys, Corró d’Avall

Què li agrada de 
les Franqueses?
En general tot, té unes 

grans places i uns bons 

edificis.

I de Corró d’Avall?
Les millores que s’estan 

fent, com per exemple el 
Centre Cultural que serà 

molt bo pel poble.

Què hauria de millorar?
Falten grans superfícies 

comercials per no haver 

de sortir fora del poble.

Com voldríeu les 
Franqueses del futur?
Va prosperant, cada vega-

da venen més habitants 

perquè és un poble que 

agrada i esperem que 

segueixi així.

Antònia García   

37 anys, Bellavista

Què li agrada de
 les Franqueses?
És un lloc que ho té tot, 
comunicació, serveis, equi-

paments esportiu.

I de Bellavista?
Una mica el mateix, aquí 
tenim de tot i és molt 

cèntric. Faltava l’estació i 
ja la tenim.

Què hauria de millorar?
S’està concentrant la 
població immigrant a 

Bellavista i hauria d’estar a 

tot el municipi.

Com voldríeu les 
Franqueses del futur?
Amb més col·legis perquè 
ara en falten. Estan pro-

jectats, però s’han de fer.

Ramon Calsina  

61 anys, Marata

Què li agrada de 
les Franqueses?
És un poble molt maco, 
amb el Montseny a tocar, i 
molt tranquil.

I de Marata?
Hi ha molt bon relació 

entre els veïns, hi ha molt 

bon ambient. Tot i no tenir 
un nucli urbà important 

està bastant unit.

Què hauria de millorar?
Per nosaltres des que van 

asfaltar la carretera s’ha 

convertit en una via molt 

transitada, s’hauria de fer 

alguna cosa per evitar que 

la gent vaig tant ràpid.

Com voldríeu les 
Franqueses del futur?
Si pogués ser, que conser-
vés aquesta tranquil·litat i 
aquesta manera de viure.

Celebració de la XIX Fira de Sant Ponç
El diumenge 11 de maig es va celebrar la XIX 

Fira de Sant Ponç, que va omplir d’activitats 
ben variades la plaça de davant del Centre 

d’Art i Noves Tecnologies Can Font. Mal-
grat la pluja, que va provocar que més 

de la meitat de parades finalment no 
s’instal·lessin, la Fira va estar molt lluïda i 

la gent va participar activament en les ac-

tivitats programades. Mercat de productes 
artesans i demostracions d’oficis, com el de 

forjador o neuler, tallers diversos i espectacles 

d’animació van ser, entre d’altres, alguns dels actes que va acollir el 

certamen.
La Fira de Sant Ponç, organitzada per l’Associació Cívica i Cultural de 
Corró d’Avall i el Patronat Municipal de Cultura i Educació, va comptar 
amb la col·laboració dels Amics de les Arts del Bonsai, l’AV Sant Mamet 
de Corró d’Amunt, la Biblioteca Municipal, el Casal Infantil Municipal de 
Corró d’Avall, el Centre d’Art i Noves Tecnologies Can Font, el Centre 

de Modelisme, el Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta, el Centre 
Municipal de Joves de Corró d’Avall, el Club d’Escacs Les Franqueses, 
l’Escola Municipal de Música Claudi Arimany, l’Esplai de Corró d’Avall, i 
el Grup de Diables Els Encendraires, i amb el suport de la Regidoria de 
Polítiques Socials, Igualtat, Sanitat i Joventut de l’Ajuntament.

Algunes de les activitats que van tenir lloc durant la XIX Fira de Sant Ponç: estands 
de diverses entitats (esq. superior), demostracions d’oficis artesans com el de forjador 
(esq. inferior) i cercavila amb La Cremallera Teatre (a dalt)
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Juliol, agost 
i setembre 
festiu
La següent Festa Major de les Franqueses és 
la de Marata, que es fa en dos caps de setma-
na, el del 19 i 20 de juliol i el del 26 i 27 de 
juliol. L’actuació de Jaume Arnella i el Marata 
Folk, el dissabte 19 de juliol, i el tradicional 

ball de l’Espolsada, el diumenge 27 de juliol, 
són dues de les cites més destacades de la 

present edició.
El primer cap de setmana d’agost serà el 

torn de la Festa Major de Corró d’Amunt on 
es podrà gaudir d’espectacles infantils, hava-

neres o el tradicional sopar de la Festa Major, 
mentre que al mes de setembre es celebra-

ran  les de Llerona i Corró d’Avall. A Llerona 
seran dos caps de setmana, els dies 7, 8, 11, 
12, 13, 14 i 15, amb una cita molt destacada, 
el concert RokaLlerona, que es farà el 10 de 

setembre.
La darrera Festa Major de les Franque-

ses serà la de Corró d’Avall, que es celebrarà 

enguany els dies 19, 20, 21 i 22 de setem-

bre. La cremada de l’Ajuntament i el ball de 
l’Espolsada són dues de les principals activitats 

que es programen en aquesta festa.

El dilluns, 30 de juny, es va donar el tret de 
sortida dels Casals d’Estiu Municipals, gestio-

nats pel Servei de Joventut de l’Ajuntament 
de les Franqueses. En total seran 280 les pla-

ces ocupades per infants del municipi.
Els Casals, que es realitzen en 4 dels cinc 

nuclis urbans de les Franqueses del Vallès, Lle-

rona, Corró d’Amunt, Corró d’Avall i Bellavista, 

duraran fins el dia i d’agost. Són cinc setmanes, 
una més que el curs anterior, responent a les 

demandes dels pares i mares, que van valorar 

molt positivament el funcionament dels casals 

del 2007.
A part dels quatre casals infantils per a nens i 

nenes de 3 a 12 anys, hi ha també el grup de 
campaments, per a joves de 13 a 18 anys. A 
diferència del curs anterior, s’ha optat per am-

pliar les edats d’inscripció a partir dels 3 anys, 
ja que molts nens i nenes majors comptaven 

amb germans i germanes que, d’altra manera, 

haurien quedat fora.
La problemàtica derivada de la sequera 

d’inicis d’any, molt present durant la primave-

ra, ha motivat que els Casals d’Estiu Municipals 
tinguin com a fil conductor l’aigua, bé natural 
imprescindible per la vida, amb la voluntat de 

valorar-la com es mereix i de saber estalviar-
ne el seu ús.

El primer cap de setmana de juliol Bellavista 

va celebrar la seva Festa Major. És la primera 
de les cinc festes majors que es viuran du-

rant els mesos de juliol, agost i setembre a les 

Franqueses. 
La Festa Major de Bellavista es va iniciar el 

divendres 4 de juliol amb havaneres, diables, 
correfocs i un concert jove, entre d’altres acti-

vitats així com l’acte protocol·lari d’inauguració 
que va anar a càrrec d’Esteve Ribalta, alcalde 

de les Franqueses, i Manolo Gómez, president 
de l’Associació de Veïns de Bellavista, entitat 

organitzadora de la festa.
El munt d’activitats per a tots els públics i totes 

les edats va continuar dissabte. 
Els menuts van poder gaudir un 

any més de la festa de l’escuma 

mentre que al migdia va ser el 

torn per a la gran paella que 

es va fer a la plaça Major de 
Bellavista.

Durant la tarda de dissab-

te el protagonisme va recaure 

en les actuacions castelleres del 

Xics de Granollers i els Tirallon-

gues de Manresa, així com diver-
ses exhibicions d’entitats de Bellavista. 
L’espectacle de les Sàtires, el correfoc 
infantil i el popular “Encierro” dels Diables 
Encendraires de les Franqueses va tornar a 

portar el foc a la nit, que va finalitzar amb un 
ball popular.

La missa solemne i processó, el festival de 

danses i l’actuació del cor de la Hermandad 

Rociera de Bellavista i un espectacle de varie-

tats van ser les activitats més destacades d’una 

nova edició molt concorreguda i participativa 

Festa Major de Bellavista.

Bellavista viu la primera de 
les cinc Festes Majors de les 
Franqueses

Tornen els Casals d’Estiu 
Municipals a les Franqueses

22

BUTLLETÍ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS



P
O

L
ÍT

IQ
U

E
S

 S
O

C
IA

L
S

, I
G

U
A

LT
A

T
 I 

JO
V

E
N

T
U

TEl Casal d’Avis de 
Bellavista celebra el 
dinar dels socis

L’alcalde, Esteve Ribalta, lliurant un obsequi a una de les assistents

El dissabte 12 d’abril, el Casal d’Avis de Bellavista va celebrar el dinar 
per als socis i les sòcies, al restaurant Can Barri de Bigues i Riells. Aquest 
dinar respon a la iniciativa de la Junta de l’Associació del Casal d’Avis de 

dur a terme un acte lúdic i diferent dels que es desenvolupen normal-

ment els diumenges.
La Junta del Casal va convidar al dinar l’alcalde de les Franqueses, 

Esteve Ribalta; la regidora de Polítiques Socials, Igualtat, Sanitat i Joven-

tut, Dolors Isart; i el regidor d’Esports i Serveis Municipals, Josep Badia. 
La trobada va ser un èxit, no només per la participació dels membres 
de l’Associació, sinó també per la cordialitat i el bon ambient que va 

haver-hi durant l’acte.

A través del C17, el Pla Supramunicipal de 
Prevenció de Drogues i Hàbits Saludables de 
l’Alt Vallès Oriental i en coordinació amb l’àrea 

de Polítiques Socials, Igualtat, Sanitat i Joventut, 
de les Franqueses aquest juliol s’inicia, a mode 

de prova, el Bus Nocturn C17. Es tracta d’un 
autobús en línia discrecional que iniciarà un 

recorregut per quatre municipis adherits a 

aquest Pla Supramunicipal: les Franqueses del 
Vallès, l’Ametlla del Vallès, la Garriga i el Figaró, 

durant les nits que es celebrin festes majors o 

concerts enfocats principalment a la població 

jove, entre 14 i 30 anys aproximadament.
Aquest projecte de Bus Nocturn C17 

persegueix dos grans objectius: en primer lloc, 
reduir la sinistralitat a les carreteres oferint un 

servei de transport públic que substitueixi el 
cotxe o la moto i redueixi, així, la quantitat 
de joves que agafen un vehicle privat sota els 

efectes de l’alcohol o les drogues. El segon 
objectiu és fomentar la mobilitat dels joves 

durant les festes majors i concerts organitzats 

des de les entitats juvenils o els propis depar-

taments de joventut municipals.
A través dels Serveis de Joventut de cada 

un dels municipis s’han establert un seguit de 

rutes i s’han determinat les parades que farà 

l’autobús en cada ocasió així com les festes 
concretes en les quals es posa a prova aquest 

servei.
Durant aquest 2008, les festes i concerts 

on hi haurà servei de bus nocturn seran:

Festa Major de La Garriga (divendres 25 de 
juliol)

Figarock (divendres 22 ‘agost) 
Festa Major a l’Ametlla (dissabte 23 d’agost)
Festa Major d’el Figaró (divendres 29 
d’agost)

Rockallerona (dimecres 10 de setembre)
Festa Major de Corró d’Avall (divendres 19 
de setembre)

La Garriga, Ass. “Garrics Farcits” (dissabte 4 
d’octubre)

L’Ametlla “Condom Party” (dissabte 29 de 
novembre)

A les Franqueses del Vallès l’autobús 

comptarà amb dues parades, una a Corró 

d’Avall, on ja para l’autobús de la Sagalés da-

vant l’estació de tren. i l’altra a la Plaça Espanya 
de Bellavista.

En el cas de les Franqueses del Vallès, 

per poder fer-ne ús prèviament caldrà que 

el jove o la jove interessats passin pel Punt 

d’Informació Juvenil “Espai Zero” on s’hauran 
d’inscriure. Un cop tancades les llistes de cada 
esdeveniment amb presència del Bus Noc-

turn C17, s’establirà la necessitat de realitzar 
un o més viatges a cada lloc.

Les inscripcions són imprescindibles per 

limitar la capacitat de l’autobús, determinar 

a quines parades cal passar més d’un cop i 

controlar l’ús del bus a menors d’edat (que 
necessitaran autorització) i saber quan pot 
sortir l’autobús al ser-hi ja tothom.

Un Bus Nocturn recorrerà les festes 
destinades als joves de les Franqueses, 
la Garriga, l’Ametlla i el Figaró

Berenar 
saludable 
al Centre de 
Joves de 
Bellavista
El passat 18 de juny es va realitzar un Bere-

nar Saludable pels adolescents del municipi al 
Centre de Joves de Bellavista promogut des 

del Pla de Prevenció de Drogodependències i 
Hàbits Saludables C17.

El berenar va consistir en una fondue de 

xocolata i fruita per tal d’impulsar entre els 
nois i noies una alimentació saludable i poten-

ciar l’hàbit de menjar fruita de temporada. 
A la preparació del berenar varen parti-

cipar una quinzena d’adolescents que es van 
dividir en dos grups. Un es va dedicar a pre-

parar la fruita i l’altre a fondre la xocolata. Una 
vegada va quedar tot enllestit, tothom va po-

der degustar i gaudir de les fruites sucades a la 

xocolata. Durant el berenar, la tècnica del Pla 
de Prevenció de Drogodependències i Hàbits 
Saludables C17 va explicar als nois i noies la 
importància i la necessitat d’alimentar-se cor-

rectament durant el període de creixement.

Per més informació i consultes:

C17: 938 405 781 o  
Punt d’Informació Juvenil: 
938 404 624 / 938 404 967
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
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Durant l’última setmana del mes de maig es 
va realitzar, al Centre Municipal de Joves de 
Corró d’Avall, una campanya de consciencia-

ció dels efectes nocius del consum de tabac. 
La campanya s’efectuava en el marc del Dia 
Mundial Sense Tabac (31 de maig). Al llarg 
de la setmana es van exposar la simulació de 
l’interior del cos d’un home que mostrava les 

malalties que el tabac poc provocar, així com 
un cementiri on s’havien enterrat paquets 

de tabac. Per aquells adolescents i joves que 
estaven interessats en poder conèixer el seu 
grau de dependència a la nicotina tenien a la 

seva disposició el “Test de Fagerström”, escala 
que determina en tres graus la dependència 

al tabac. 

La campanya es va fer a finals del maig

Els tallers de memòria organitzats per l’Àrea 
de Polítiques Socials, Igualtat, Sanitat i Joventut 
arriben a la seva fi amb un balanç molt po-

sitiu. Aquests tallers, realitzats al Casal d’Avis 
de Bellavista i al Casal d’Avis de Corró d’Avall 

que es van iniciar el mes d’abril han constant 

de 10 sessions amb l’objectiu de millorar i 

desenvolupar hàbits i conductes que faciliten 

la conservació de la memòria.

Els tallers han estat molt participatius

Campanya sobre els 
efectes del tabac al Centre 
Municipal de Joves

Per tal de comple-

mentar les exposi-
cions, des del C17 
(Pla de Prevenció 
de Drogodepen-

dències i Hàbits 

Saludables) es va 
realitzar un taller, 
emmarcat dins la 

“Tarda C17”, espai 
adreçat a informar i 

assessorar al voltant de 

les drogues, la sexualitat i 
la promoció d’hàbits saluda-

bles prioritzant la població ju-

venil però obert a tota la població. 
El taller, de caràcter educatiu va servir 

per tractar temes com el procés d’adquisició 

de l’hàbit de fumar, els components químics 

que porten les cigarretes, els efectes i malal-

ties que provoca el seu consum i es van tre-

ballar els mites entorn el tabac. Van assistir-hi 
més d’una trentena d’adolescents i joves del 

municipi, que van participar activament en to-

tes les dinàmiques. 

Encara que no existeix 
una fórmula màgica per 

a recuperar la memòria 
sí que hi ha uns exercicis 
que fan treballar aquesta 

part de la nostra ment. Els 
tallers donen coneixements, pro-

cessos d’orientació, de concentració, 

de percepció i d’atenció que fan millorar 

aquesta capacitat. 
Els tallers de memòria, que s’han realitzat 

simultàniament als casals d’avis de Bellavista i 

de Corró d’Avall, han comptat amb la partici-

pació de dos grups de 14 persones cadascú, 
mostrant els assistents molta implicació en 

l’activitat. Cal destacar que les sessions s’han fet 
de manera personalitzada atenent les dificul-
tats de cada persona amb un seguit d’exercicis 
variats: memòria visual, immediata, oral, sentit 
de l’orientació o espacial així com percepció 

Reco rdem 

que el C17 és 
un projecte supra-

municipal i itinerant entre les 

Franqueses del  Vallès, L’Ametlla del Vallès, La 

Garriga, Figaró i Tagamanent que aquest any 

té la seva seu a Les Franqueses i està coordi-

nat des de Joventut, Serveis Socials i Sanitat. 
Podeu adreçar les vostres 

consultes al telèfon: 680 520 899 o al 
correu info@c-17.cat

Acaben els tallers de 
memòria de Bellavista i 
Corró d’Avall

visual i au-

ditiva entre 

d’altres. 
Les sessions han 

estat interactives per 

potenciar la participació 

dels assistents que han complementat les 

classes amb taules treballs per elaborar a casa. 
L’ultima sessió del taller de memòria del Casal 
d’Avis de Bellavista, que es va fer el dimarts 10 

de juny, va comptar amb l’assistència de Do-

lors Isart, regidora de Polítiques Socials, Igual-
tat, Sanitat i Joventut, que va lliurar un diploma 
i va compartir un petit berenar de cloenda de 

l’activitat amb els assistents. La darrera sessió 
del taller de memòria del Casal d’Avis de Co-

rró d’Avall va tenir lloc el dijous 19 de juny.
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Lauro visiten l’exposició 
“I després de l’ESO... Què?”
El dimecres 16 d’abril, 110 alumnes de quart 
d’ESO de l’IES Lauro van visitar l’exposició 
“Després de l’ESO... Què?” a l’Espai Zero, el 
Servei d’Informació Juvenil. Aquesta acció 
forma part del programa de Dinamització 
de la Informació a l’IES Lauro que el Servei 
d‘Informació Juvenil va iniciar amb aquest cen-

tre des dels seus inicis el curs 1996-97.

L’exposició es va poder 
veure fins al 21 d’abril a 
l’Espai Zero

Un teatre-fòrum tanca 
la campanya sobre la 
conciliació de la vida 
laboral, familiar i 
personal

El divendres 18 d’abril va tenir lloc al Centre 

Cultural Can Ganduxer una sessió de teatre-
fòrum en què el públic assistent va poder de-

batre i compartir experiències entorn de la 
conciliació de la vida familiar, laboral i personal, 

i el repartiment de responsabilitats domèsti-

ques i de cura, entre dones i homes. Aquesta 
sessió, organitzada per la Regidoria de Polí-
tiques Socials, Igualtat, Sanitat i Joventut de 
l’Ajuntament de les Franqueses, va servir de 

cloenda de la campanya del Dia Internacional 
de la Dona Treballadora.

L’obra de teatre “Qüestió de temps”, a 
càrrec del grup de teatre social Creacció, va 

plantejar situacions de la vida quotidiana a tra-

vés de les quals es va fer reflexionar, des de 
l’experiència personal, sobre aquesta proble-

màtica social, i va ser el mateix públic l’encarregat 
de fer propostes d’actuació per transformar 

aquesta realitat. El teatre va enllaçar amb una 
breu explicació sobre la legislació existent 

Un moment del teatre-fòrum
al Centre Cultural can Ganduxer

en matèria de con-

ciliació, a càrrec de 

l’advocada del Punt 

d’Assessorament a 

les Dones per a la 
Igualtat d’Oportunitats 
(PADI) de les Franque-

ses, Raquel Nieto, que 

també va respondre els 

dubtes que van plantejar les 

persones assistents.
Durant l’acte es van exposar 

els dibuixos que l’alumnat de l’Escola 
d’Art Can Font va fer per a la portada 

del tríptic que va donar inici a la campanya 

de conciliació el 8 de març. Durant l’acte, la 
regidora de Polítiques Socials, Igualtat, Sanitat 
i Joventut, Dolors Isart, va mostrar el compro-

mís de l’equip de govern de les Franqueses 

amb les polítiques d’igualtat, assenyalant com 

a exemple el canvi de nom de la regidoria.

L’exposició, gestionada per l’Oficina del Pla 
Jove de la Diputació de Barcelona, s’adreça 
als joves que estan acabant l’ESO i els pre-

senta les sortides acadèmiques, sobre què i 

com continuar estudiant després de finalitzar 
l’Ensenyament Secundari Obligatori. A mesura 
que els alumnes arribaven, la informadora ju-

venil els feia una explicació general de les pos-
sibles sortides aca-

dèmiques com ara: 

batxillerat, cicles for-
matius, programes 

de garantia social... 
Tot seguit podien 

visitar l’exposició i 
consultar el mate-

rial relacionat amb la 

sortida que els inte-

ressés, extret del fons documental del Servei 
d’Informació Juvenil, per poder aclarir tots 
aquells dubtes relacionats amb el seu itinerari 

formatiu. També es va lliurar a cada alumne 
una guia resum de l’exposició i un calendari 
amb l’adreça web del cercador de la “Guia 
dels ensenyaments postobligatoris del Vallès 

Oriental”, on poden trobar l’esquema del 
sistema educatiu i els estudis oficials que es 
desenvolupen a la comarca.

Tant les guies com la informació sobre 

els possibles estudis posteriors a l’ESO són a 
disposició dels usuaris al Servei d’Informació 
Juvenil, Espai Zero, al Centre Cultural de Be-

llavista, dimarts i dijous de 17 a 20.30 h (tel. 93 
840 46 24), i a Corró d’Avall, a la Nau de Can 
Ganduxer, dilluns i dimecres de 17 a 20.30 h 
(tel. 93 840 49 67).
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El passat 21 de maig, un grup de les Franque-

ses va visitar el Museu Marítim de Barcelona. 
La sortida, emmarcada en el Programa de di-

namització cultural per a la gent gran, va cons-
tar d’una visita guiada al museu, mitjançant la 

qual els participants van poder conèixer amb 
més profunditat la nostra història en relació a 
la navegació.

Les novetats tecnològiques de què dis-
posa el Museu Marítim va permetre als assis-
tents fer-se una idea de com era la vida al mar 

temps enrere i de com ha evolucionat fins als 
nostres dies. Sobretot, amb l’arribada de l’avió, 
que va revolucionar completament el trans-

port de mercaderies i els viatges de persones, 

tal com eren entesos llavors. 
Tot seguit, i aprofitant l’avinentesa d’estar 

propers, el grup va visitar l’església de Santa 
Maria del Mar. La sortida va acabar amb un 
dinar a un restaurant de la Barceloneta, en el 

trancurs del qual els participants van compar-

tir les experiències de la jornada.

Amb motiu de la celebració del Dia Interna-

cional d’Acció per la Salut de les Dones, la 
Regidoria de Polítiques Socials, Igualtat, Sanitat 
i Joventut va organitzar el passat 16 de juny, a 
Can Ganduxer, la xerrada–col·loqui La Fibro-

miàlgia i el Síndrome de Fatiga Crònica des 
de l’experiència, a la qual van assistir al voltant 
d’unes 100 persones.

La xerrada, presentada per l’alcalde de les 
Franqueses, Esteve Ribalta, va comptar amb la 

participació de Beatriz Sánchez, autora del llibre 
“Vencí por no dejarme vencer, vivir con Síndro-

me de Fatiga Crónica”, Ramón Velayos, metge 
del CAP Salut les Franqueses, i Carme Gómez, 
membre de l’Associació Catalana d’Afectats de 

Fibromiàlgia. La cloenda de l’acte va anar a cà-
rrec de la regidora de Polítiques Socials, Igualtat, 
Sanitat i Joventut, Dolors Isart.

Durant les seves intervencions, els ponents 
van coincidir en subratllar que es tracta de 

dues malalties que afecten majoritàriament 

a les dones i que tenen greus repercussions 

en la vida quotidiana de les persones afec-

tades, donat que la seva simptomatologia 

(dolor generalitzat, cansament extrem, alte-

racions de la son, depressió, ansietat, pèrdua 

de memòria i concentració, major sensibilitat 
al medi ambient,...) són, en molts casos, dis-
capacitants. 

El doctor Ramón Velayos va parlar de més 

de 400 persones afectades de Fibromiàlgia ac-
tualment a les Franqueses i va fer una acurada 

explicació d’ambdues malalties i de pautes de 
conducta en la vida diària que poden ajudar a 

millorar el benestar físic i psíquic, com realitzar 
exercici físic moderat, exercicis de relaxació, 
exercitació de la memòria, etc. 

Beatriz Sánchez va explicar la seva expe-

riència com a afectada pel Síndrome de Fati-
ga Crònica i les dificultats que encara troben 

Un centenar de persones 
assisteixen a la xerrada 
La Fibromiàlgia i la Síndrome 
de la Fatiga Crònica

Gent gran del municipi visita 
el Museu Marítim i l’església de 
Santa Maria del Mar

les persones que pateixen aquestes malalties 
perquè siguin reconegudes als centres mèdics 

d’atenció primària. 
Carme Gómez va donar detalls sobre la 

Iniciativa Legislativa Popular presentada per 
les associacions de persones afectades al Par-

lament de Catalunya, aprovada per unanimitat, 

i en la qual es demana, entre d’altres mesu-

res, poder disposar d’unitats hospitalàries es-

pecialitzades i d’atenció de professionals es-
pecialistes i dotar de la formació necessària 

a metges d’atenció primària. Segons Carme 
Gómez, aquesta consecució posa de manifest 
la importància de les associacions com a grup 

de pressió davant dels poders públics i les ad-

ministracions per continuar avançant, i com a 

grup de suport per a les persones afectades. 

El grup de les Franqueses, durant la sortida
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Consell del Poble 
de Corró d’Amunt
Benvolgudes i benvolguts:

Arrel de la petició del Consell de Poble, la Junta de Govern Local va 

aprovar una proposta per tal de sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, 
que és qui té competència exclusiva en matèria de transport interurbà, 
una major freqüència de transport públic, ja que l’actual no s’ajusta a les 

necessitats reals dels veïns i de les veïnes que l’utilitzen. Concretament, 
se sol·liciten quatre trajectes diaris d’anada i de tornada i que el servei 
s’ampliï també els caps de setmana.

En un altre ordre de coses, en una sessió interna, el Consell, que 

properament informarà en plenària, va donar compte del projecte 

per a la instal·lació de la primera fase del tercer tram de la canonada 
d’impulsió d’aigua potable des dels dipòsits de Can Santa Digna (Llero-

na) a Can Suquet, i la seva distribució a Corró d’Amunt. 
Can Suquet capta actualment l’aigua que consumeix de diferents 

pous propers. Aquesta aigua ha patit problemes de nitrats i actualment 
compleix la normativa gràcies a la instal·lació d’un desnitrificador que 
en garanteix la qualitat. El nucli antic de Corró d’Amunt no té xarxa 
d’aigua potable de la companyia subministradora municipal pública i no 

en té garantit el subministrament. Aquests aspectes creen la necessitat 
de garantir el subministrament en paràmetres de qualitat i de cabals 

adients. La construcció i la posada en servei del dipòsit de Can San-

ta Digna ha estat una important base per permetre alimentar nuclis 
dispersos del municipi. El present projecte preveu la instal·lació de la 
primera fase del tercer tram de la futura canonada d’impulsió des de 

Santa Digna a Can Suquet, així com la instal·lació d’una canonada de 
distribució cap al nucli urbà de Corró d’Amunt. Per altra banda, el dis-
seny de tota la instal·lació es fa preveient la futura instal·lació contra 
incendis, a més de garantir el futur subministrament a la població, am-

pliacions i equipaments existents i futurs a la zona.
Us seguirem informant.

Martí Rosàs

President del Consell del Poble de Corró d’Amunt

Consell del Poble 
de Llerona
A punt quasi de començar les vacances d’estiu, tenim dues qüestions 

pendents de màxima prioritat. Una es el traçat del Gasoducte Martorell 
– Figueres i l’altre es el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, del qual 
penja el famós “quart cinturó”.

Pel que fa al traçat del Gasoducte, hem pogut comprovar que 

després de presentar les nostres al·legacions en contra, com a Con-

sell del Poble de Llerona, el nostre Ajuntament, fa uns dies, junta-

ment amb diversos municipis de la comarca, ha anunciat la prepa-

ració de les corresponents al·legacions en contra. Suposem que, 
amb el pes que té més d’un municipi, les nostres reivindicacions 

seran escoltades i aquest traçat es modificarà seguint les infrastruc-
tures viàries ja existents tal i com vam demanar en el seu moment.   

No esta tan clara la cosa pel que fa al Pla Territorial Metropoli-
tà de Barcelona i per aquest motiu aquest Consell del Poble, ha 

pres l’acord d’oposar-se, no solament al traçat del Quart Cintu-

ró, sinó també d’oposar-se al Pla Territorial, doncs la pretensió de 

la Generalitat, en aquest cas, és aplicar des de Barcelona, un Pla Di-
rector de creixement urbanístic, a les comarques de l’arc Metropo-

lità, que farà impossible que pobles com les Franqueses del Vallés 

puguin decidir quin model de creixement volen per el seu municipi.
El termini de presentació d’al·legacions finalitza el 31 de Juliol-08 

i confio en que el nostre equip de Govern actuarà en conseqüència, 
doncs no solament el Quart Cinturó en trinxa el territori, concreta-

ment el Pla de Llerona, sinó que aquest Pla Metropolità podria fer 
créixer el nostre municipi fins a doblar els habitants que actualment 
tenim. Aquest no és el model de municipi que tots nosaltres volem.

Desitjo un bon estiu a tothom i espero que en el proper butlletí 
pugui donar bones notícies sobre les qüestions que avui us explico.

Núria Clavería

Presidenta del Consell del Poble de Llerona

 

Com cada any, l’Ajuntament i el Consorci 

per a la Normalització Lingüística orga-

nitzen cursos de català a les Franqueses 

per a les persones que volen aprendre 

i millorar l’expressió tant oral com 

escrita de la llengua catalana. 

Enguany, a partir de l’octubre, 

s’impartiran un parell de cursos de 

nivell llindar (Bàsic 1 i Elemental 

2), de 45 hores cadascun, adreçat a 

totes aquelles persones no catalanopar-

lants que volen aprendre i millorar la comprensió i l’expressió 

oral de la llengua catalana. S’hi treballen, principalment, les ca-

pacitats d’entendre el català i de parlar-lo.

Si no vols perdre l’oportunitat 
d’aprendre i millorar el teu català, 
apunta-t’hi!

D’altra banda, tam-

bé s’organitzarà un 

curs de nivell Inter-

medi 1, de 45 hores,  adreçat 

a persones que dominen en 

gran part la llengua oral, que 

volen aprendre l’expressió es-

crita i millorar l’expressió oral de 

la llengua catalana. S’hi treballen les capacitats d’entendre el 

català, de parlar-lo i d’escriure’l.

Les inscripcions als cursos de català tindran lloc durant la 

segona quinzena de setembre.

Informació i inscripcions del 16 al 30 de setembre:

Dimecres de 10 a 13 h i de 17 a 20.30 h

Dijous de 17 a 20.30 h

Lloc: Escola d’Adults

C. de Rosselló, 37 (Barri Bellavista)

CURSOS DE CATALÀ A LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS
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Una de les funcions 

que ha de fer un bon 

polític és escoltar el 

seu poble, la ciutada-

nia, ja que sense ella 

no podria exercir el 

seu càrrec, no podria 

gover-nar. La comuni-

cació ha d’ésser fluïda, directa i sincera per 

les dues parts; una sense l’altra ho tindria 

difícil per continuar endavant, per no dir 

impossible.

El polític necessita l’opinió de tots vo-

saltres, saber de les vostres necessitats, dels 

vostres problemes... en definitiva, les vostres 

queixes i peticions per millorar no només la 

vostra qualitat de vida, sinó també el funcio-

nament de l’administració municipal.

Procuro llegir-me sempre els correus 

electrònics i les cartes que em feu arribar i 

atendre personalment a les meves hores de 

visita. Fa uns mesos, vaig rebre un correu 

electrònic d’un ciutadà que molt cordial-

ment em feia saber que en el nostre muni-

cipi no hi havia columbaris per a les cendres. 

Això significa que quan algú incinera una 

persona, aquestes cendres no poden repo-

sar en el nostre poble, al costat dels éssers 

estimats, sinó que s’ha d’anar a un altre mu-

nicipi, com per exemple, Granollers, i pagar 

un cànon considerable per aquests motiu. 

Jo, tant per la meva posició de tinent alcalde 

com de la de persona, vaig entendre que era 

un tema important, per tant, s’havia de fer 

quelcom al respecte. Per això, el 31 de ge-

ner vaig portar la meva proposta pel Partit 

Popular a la sessió plenària de l’Ajuntament 

i vaig aconseguir l’aprovació de la modifica-

ció de l’ordenança reguladora de la taxa del 

cementiri municipal. Ara, el cementiri muni-

cipipal ja compta amb columbaris perquè 

els ciutadans i les ciutadanes puguin diposi-

tar les cendres dels seus éssers estimats.

Aquest fet, és un altre pas cap endavant 

del nostre poble per poder cobrir les seves 

necessitats i fer de les Franqueses un muni-

cipi cada dia millor. Per això, jo, com a tinent 

alcalde de les Franqueses pel Partit Popular, 

estic molt orgullós de poder-hi contribuir i 

sempre faré tot el que estigui a les meves 

mans i més perquè a la nostra ciutadania no 

els manqui de res.

Josep Badia i Torrents

Regidor del Partit Popular

Com ja sabeu, des del 

26 de març tenim nou 

alcalde i per tant, nou 

equip de govern i com 

també sabeu, Els Verds 

no hem volgut entrar 

en aquest govern, tot i 

donar suport a la moció 

de censura. Creiem que el canvi era necessa-

ri malgrat haver de passar aquest tràngol.

El fet de no entrar a govern ha estat un exer-

cici de coherència política. Les diferències 

ideològiques i de model de poble amb al-

guns partits que formen el nou govern són 

massa grans. I que ningú, mal intencionat o 

per manca de rigor informatiu, busqui altres 

raons. Però tothom ha de tenir clar que Els 

Verds estem a l’oposició, i tot i garantir, en 

principi, l’estabilitat del govern, no significa 

que donem un xec en blanc, però tampoc 

volem ser l’espasa de Damocles de ningú.

Serem l’oposició i per tant la nostra tasca 

serà la mateixa que fins a la moció de censu-

ra. Continuarem defensant les nostres idees 

amb sentit comú i amb el mateix convenci-

ment i força que ho hem fet fins ara. Que a 

ningú li passi pel cap, que per haver canviat 

de govern, oblidarem la responsabilitat que 

ens vau encomanar ara fa un any a les elec-

cions municipals. Ajudarem el nou govern a 

democratitzar l’Ajuntament, a netejar sota 

de les catifes i, sobretot, a fer que les Fran-

queses és governi i tingui uns serveis del 

segle XXI i no del XIX, com fins ara.

Ara bé, si el govern creu que serem in-

dulgents amb ells només pel fet d’haver 

donat suport a la moció de censura, van 

molt errats. Els Verds com a corresponsables 

d’haver produït el canvi els donarem suport 

davant les decisions importants que cal 

prendre en el que queda de legislatura, però 

a la vegada serem molt exigents.

En resum, que som els mateixos i les ma-

teixes, i tot i haver participat en el canvi de 

govern, seguim a l’oposició.

Salut i ecologia.

Ferran Gontán

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

ERC-EV CIU
El dimecres 26 de 

març es va portar 

a terme la moció 

de censura contra 

l’alcalde de les Fran-

queses del Vallès, 

que van presentar 

els grups polítics mu-

nicipals del PSC, ERC, Els Verds, i el senyor 

Josep Badia a títol personal (ja que el PP no va 

autoritzar la participació en aquesta  moció de 

censura), contravenint els acords sobre el codi 

de conducta política en relació amb el trans-

fuguisme en les corporacions locals, que tots 

els partits democràtics van signar el 7 de juliol 

de 1998.

Per tant, queda clar que és un cas de 

transfuguisme pel fet que aquest senyor no 

està autoritzat i està en tràmit de ser expulsat 

del partit amb el qual es va presentar en les 

últimes eleccions. Aquesta situació anòma-

la ha estat recorreguda davant el ministre 

d’Administracions Públiques i la comissió de 

seguiment sobre el transfuguisme, perquè 

dictaminin sobre la moció que s’ha portat a 

terme a les Franqueses del Vallès.

La voluntat dels signants ha estat la de 

fer fora del càrrec, de males maneres i sense 

haver-hi motius reals, l’alcalde, que va gua-

nyar les eleccions municipals amb un ampli 

resultat. L’Ajuntament funcionava al 100% 

de la seva capacitat i tenia planificades les 

inversions per als propers quatre anys. 

Els motius que han al·legat per presentar 

l’esmentada moció han estat la manca de ma-

joria i els conflictes socials, però aquestes jus-

tificacions ha quedat ben clar que són buides 

de contingut, i només queda demostrat que 

prevalen els interessos personals i econòmics 

per ocupar els càrrecs de govern. És una rea-

litat que el nou govern no tindrà majoria, ja 

que la complexitat d’un conjunt de persones 

de tarannà i ideologia diferents, farà que si-

gui molt difícil posar-se d’acord per governar 

amb eficàcia.

La manca de programa de govern entre 

les diferents forces polítiques per afrontar 

els reptes dels propers quatre anys, demos-

tra el poc interès pel que s’ha de fer com 

també la impossibilitat que es posin d’acord 

els diferents grups polítics que conformen 

el nou govern. Per tant, en l’únic que s’han 

posat d’acord ha estat en el repartiment dels 

càrrecs.

Les properes setmanes veurem les 

qüestions que afrontarà el nou govern i les 

moltes que es deixaran de fer.

Francesc Torné i Ventura

Regidor del grup municipal de CiU

Els sis regidors que 

configurem el grup 

municipal del PSC 

treballem des de 

l’Ajuntament amb vo-

cació de servei públic 

i per proporcionar al 

municipi un projecte 

de gestió i de progrés en els propers anys. 

Mai hem fet una política destructiva i perso-

nalista, tot el contrari, però sí que ens veiem 

tristament obligats per les circumstàncies 

a demanar al portanveu de CiU  un més alt 

grau de dignitat i de serietat en el seu treball 

des de l’oposició, perquè el que ara fa només 

es posar en evidència les seves mancances i 

limitacions a nivell personal i de tarannà de-

mocràtic. 

Per exemple, el senyor Torné perd tota 

la credibilitat quan critica el sou de l’alcalde, 

que és el mateix que ha cobrat ell durant 

tretze anys i el marca la llei. Quan critica la 

despesa en sous, quan s’ha reduït en tres 

mesos prop de 50.000€ i amb dedicació 

molt més gran de tots els regidors. Perd tota 

la credibilitat quan diu que es moren els ar-

bres que ell va manar plantar quan no tocava 

segons totes les recomanacions, i en canvi fa 

sis mesos va ordenar tallar roures amb dos-

cents i tres-cents anys de forma innecessària 

per fer un polígon. Com ja està ben acostu-

mat, n’haurà de respondre als tribunals i a la 

Fiscalia de Mediambient perquè serà on res-

pondrem les seves falses acusacions.

Mai farem una política catastrofista 

com fa CiU, però sí que hem de dir que en 5 

projectes urbanístics hem detectat una des-

viació del pressupost inicial de 12 milions 

d’euros. Evidentment que ho afrontarem 

amb rigor i amb fermesa amb els instru-

ments legals que corresponguin per depu-

rar les responsabilitats que es derivin 

Que la despesa anual amb interessos 

bancaris fins al 2026 és de 500.000 € a l’any. 

Que hi ha un total de 242 contenciosos 

interposats contra l’Ajuntament, i en tres 

mesos ja n’hem reduït gairebé un centenar 

i hem reduït la despesa anual en lletrats per 

a l’Ajuntament en 300.000 €. Que en 13 anys 

no ha tingut espai per a les escoles, sí per a 

pisos i polígons, i hem d’ubicar els nous cen-

tres escolars a un polígon i a un cementiri. 

Que en 13 anys no s’ha augmentat res en 

transport públic ni seguretat ciutadana. El 

senyor Torné tampoc diu res del gran nom-

bre de ciutadans que ha expulsat del seu 

despatx amb menyspreu i humiliació.

Demanem disculpes per la vergonya 

aliena que provoca la indigna sortida del 

portanveu de CiU, perquè no dignifica la 

classe política, ni la seva pròpia persona, 

perquè no accepta les regles del joc i consi-

dera l’Ajuntament una parcel·la de propietat 

privada que li han pres i només té el recurs 

de la rabieta, sense pensar en el bé del mu-

nicipi i els seus ciutadans. No pensa ni en el 

seu propi partit, sinó només en interessos 

personals que ja aniran sortint.

I ens sap molt de greu haver d’entrar a 

aquest joc perquè es veiem obligats a pun-

tualitzar les seves difamacions, perquè sem-

pre hem considerat que els polítics hem de 

treballar constructivament, mirant al futur i 

això és el que havíem fet sempre fins ara i 

continuarem fent d’ara en endavant, perquè 

som molt conscients que la nostra tasca és 

temporal i de servei públic i respectem les 

regles del joc democràtic. 

Esteve Ribalta i Sánchez  
Regidor del Partit dels Socialistes 
de Catalunya
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ESPECIALITAT PROFESSIONAL VISITA HORARI CONSULTA
Director Baulenas Parellada, David
Adj. Direcció Marcas Vila, Alex
Medicina General Rebordosa Serras, Josep Dilluns a Divendres MATI 2
 Uriz Urzainqui, Nieves Dilluns a Divendres MATI 2
 Alier Soler Rosa Dimarts, Dimecres, Dijous Divendres MATI 4
  Dilluns TARDE 4
 Presas Ferrer, Miquel Dilluns MATI 4
  Dimarts ,Dimecres,Dijous i Divendres TARDE 4
 Glòria Anton Lloreda Dimecres i Divendres MATI 6
  Dilluns, Dimarts i Dijous TARDE 6
 Serra Cordoba, Margarita Dimarts i Dijous MATI 6
  Dilluns, Dimecres i Divendres TARDE 6
 Palero Cadirat, Olga Dilluns, Dimarts, i dijous MATI 8
  Dimecres i Divendres TARDE 8
 Min Jung Ko Bae Dimecres, Dijous i Divendres MATI 8
  Dilluns, Dimarts TARDE 8
 Marcas Vila, Alex Dilluns, dimecres i divendres MATI 16
   Dimarts i Dijous TARDE 16
 Castillo Muñoz, Leonor Dimarts i Dijous MATI 16
  Dilluns, Dimcres i Divendres TARDE 16
Pediatria Ducet Vilardell, Pura Dilluns a Divendres MATI 12
 Romo Cruz, Lourdes Dilluns, Dimarts, Dijous i Divendres MATI 9
  Dimecres  TARDE 9
 Bosch Castells, Joaquim Dilluns a Divendres TARDE 9
    9
Infermeria Sabaté Casellas, Rosa Dilluns a Divendres MATI 1
 Miguel Aznar, Angeles Dilluns a Divendres TARDE 1
 Albarran Molina, Consuelo Dilluns a Divendres MATI 3
 Vilarroya Pallares, Dolors Dimarts, dimecres,  dijous i Divendres MATI 5
  Dilluns  TARDE 5
 Collado Vicho, Ana M. Dilluns a Divendres TARDE 5
    3
 Orti Grifé,Rosa Dilluns,Dimarts MATI 7
  Dimecres, Dijous i Divendres TARDE 7
 Giné Vila, Anna Dimecres, Dijous i Divendres MATI 7
  Dimarts i dijous TARDE 7
 Méndez Blanco,Marisol Dilluns, dimecres i divendres MATI 17
  Dimarts a dijous TARDE 17
 Homs Padrisa, Dolors Dimarts i dijous MATI 17
  Dilluns, Dimecres i Divendres TARDE 17
Infermeria Ped. Lucas Ruiz, M. Rosario Dilluns a Divendres MATI 11
 Pérez Fernández,Paqui Dilluns, Dimarts, Dijous i Divendres MATI 10
  Dimecres  TARDE 10
 Arias Perianez, Antonia Dilluns a Divendres TARDE 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 TARDE 15
 Noval Llorach, Araceli Dilluns i divendres MATI 15
  Dimecres i Dijous TARDE 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 TARDE 2
 Huet Hernández, Enric De dimarts a divendres MATI 1
  Dilluns TARDE 1
 Malfeito Gual, Regina Dijous MATI 2
  Dilluns, Dimarts, Dimecres, Divendres TARDE 2
 Arumi Prat, Montserrat Dilluns MATI 1
  Dimecres MATI 4
  Dimarts, Dijous i Divendres TARDE 1
Pediatria Bech Peiró, Susana Dilluns, Dimarts, Dijous, Divendres MATI 4
  Dimecres  TARDE 4
Infermeria Simon Garcia, Gemma Dilluns, dimarts, dimecres i divendres MATI 3
  Dijous TARDE 3
 Saborit Marin, Isabel Dilluns a Divendres TARDE 3
 Albaladejo Quesada, Nati Dimarts a Divendres MATI 0
  Dilluns TARDE 0
Infermeria PED. Roura Escrigas, Imma Dilluns, Dimarts, Dijous i Divendres MATI 6
  Dimecres TARDE 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 TARDE 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:

excepte els mesos de març, abril, maig i juny, que 
és tots els dilluns de 10 a 13.30 h)

Per facilitar la gestió recomanem domiciliar els 
rebuts pel banc, cobrament que es faria just a la 
meitat del període de recaptació, de la qual cosa 
vostè serà degudament informat, amb la sufi-
cient antelació mitjançant una carta informativa

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

 Alcaldia esteve.ribalta@lesfranqueses.cat

 Biblioteca Municipal biblioteca.franqueses@lesfranqueses.cat

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

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

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

 Cultura i Educació jose.algar@lesfranqueses.cat

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

 Escola d’Adults escola.adults@lesfranqueses.cat

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

 Escola Bressol Municipal Massagran escolabressol.massagran@lesfranqueses.cat

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

 Esports esports@lesfranqueses.cat

 Jutjat de Pau jutjat.pau@lesfranqueses.cat

 Pagesia materesa.serra@lesfranqueses.cat

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

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

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

 Comunicació llorens.pascual@lesfranqueses.cat

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

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

 Secretaria lluis.munoz@lesfranqueses.cat

 Seguretat Ciutadana policia@lesfranqueses.cat

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

 Serveis Municipals manuel.fernandez@lesfranqueses.cat

 Viver d’Empreses viver.empreses@lesfranqueses.cat

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

De dilluns a divendres

de 8.30 a 14.00 h

I dimarts i dijous

de 16.00 a 18.00 h

*El SAC està situat a:

l’edifici de l’ajuntament

tel. 93 846 76 76

C/ Aragó, 24 (Bellavista)

tel. 93 846 45 42

SOREA
Horari d’atenció al públic 

(dependències de l’Ajuntament)

Dimarts i divendres d’11 a 13 h

URGÈNCIES MÈDIQUES
(Corró d’Avall, Llerona, Marata, Corró d’Amunt, 

Bellavista i Granollers Nord)

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

truqueu al 061.

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

Les Franqueses (C/ Girona, 290). A partir de les 17 h, 

truqueu al 061.

Diumenges i festius: truqueu al 061.

INJECTABLES I CURES
Dissabtes: de 9 a 9.30 h, injectables, i de 9.30 a 10 h, 

cures, al CAP Les Franqueses; a partir de les 17 h, 

a l’Hospital General de Granollers.

Diumenges i festius: dirigiu-vos a l’Hospital 

General de Granollers.

TV LES FRANQUESES
Canal 55 de la UHF

Dimecres, 14.30 h i 20.30 h

Diumenges, 14.30 h i 20.30 h

  CALENDARI DE FESTES 
  PER A L’ANY 2008
 1 gener dimarts cap d’any

 21 març divendres divendres sant

 24 març dilluns dilluns de pasqua florida

 1 maig dijous festa del treball

 2 maig divendres l’ascensió

 24 juny dimarts sant joan

 5 juliol dissabte festa major de bellavista

 26 juliol dissabte festa major de marata

 2 agost dissabte festa major de corró d’amunt

 15 agost divendres l’assumpció

 8 setembre dilluns festa major de llerona

 11 setembre dijous diada nacional de catalunya

 22 setembre dilluns festa major de corró d’avall

 1 novembre dissabte tots sants

 6 desembre dissabte dia de la constitució

 8 desembre dilluns la immaculada

 25 desembre dijous nadal

 26 desembre divendres sant esteve

 CALENDARI FISCAL
 Mercat Municipal 4t trimestre 2007: 5 desembre 2007 a 4 febrer 2008

 Impost Vehicles Tracció Mecànica: 4 febrer a 4 abril 2008

 Mercat Municipal 1r trimestre 2008: 29 febrer a 2 maig 2008

 Impost Béns Immobles - Urbans (no domiciliats): 3 abril a 3 juny 2008

 Impost Béns Immobles - Urbans (1a fracció domiciliats): 2 juny 2008

 Taxa Recollida d’Escombraries (no domiciliats):  3 abril a 3 juny 2008

 Taxa Recollida d’Escombraries (1a fracció domiciliats): 2 juny 2008

 Taxa Recollida d’Escombraries comercials (no domiciliats): 3 abril a 3 juny 2008

 Taxa Recollida d’Escombraries comercials (1a fracció domiciliats): 2 juny 2008

 Taxa Cementiri Municipal: 3 abril a 3 juny 2008

 Taxa Escombraries Selectives (no domiciliats): 3 abril a 3 juny 2008

 Taxa Escombraries Selectives (1a fracció domiciliats):  2 juny 2008

 Taxa Entrada Vehicles - Guals: 3 abril a 3 juny 2008

 Mercat Municipal 2n trimestre 2007: 5 juny a 5 agost 2008

 Impost Béns Immobles - Urbans (2a fracció domiciliats): 3 novembre 2008

 Impost Béns Immobles - Rústics: 4 setembre a 4 novembre 2008

 Impost sobre Activitats Econòmiques: 4 setembre a 4 novembre 2008

 Taxa Recollida d’Escombraries (2a fracció domiciliats): 3 novembre 2008

 Taxa Recollida d’Escombraries comercials (2a fracció domiciliats): 3 novembre 2008

 Taxa Escombraries Seoectives (2a fracció domiciliats): 3 novembre 2008

 Mercat Municipal 3r trimestre 2007: 4 setembre a 4 novembre 2008

 Mercat Municipal 4t trimestre 2008: 5 desembre 2008 a 5 febrer 2009
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Jaume Casanovas, nascut a Lles de Cardan-

ya, té 61 anys i ha dedicat tota la seva vida, 
a excepció d’un període de 3 anys just quan 
va finalitzar els estudis, al món 
de l’educació. Primer 
a Barcelona, als Sa-

lesians de Sarrià, 
a l’IES Vallbona 
de Granollers, 

en una època 

més recent 

i des d’allà a 

l’IES Lauro de 
les Franqueses, 

l’únic institut 

d’ensenyament 

secundari que hi 

ha actualment al mu-

nicipi. Jaume Casanovas 
és el director des que va co-

mençar, fa onze anys. 

Heu estat el director del centre des que 

es va crear, el sentiu una mica vostre?

Hi ha unes disset persones que van co-

mençar i encara estem aquí. No es pot 
dir que l’hàgim anat fent nostre, però 

sí que l’hem fet créixer a poc a poc.

En quin moment es troba ac-

tualment l’IES Lauro?

Jo diria que està en un moment 

magnífic perquè té tot el sistema 
educatiu de secundària. Té l’ESO, el 

batxillerat i els cicles formatius d’activitats 
física esportives mitjà i superior.

El curs escolar acaba de finalitzar, qui-

na nota posaríeu a l’IES Lauro?

Aquest any se li pot posar una nota molt 

bona, primer perquè s’han consolidat els ci-

cles formatius, especialment el de grau mitjà 

que es feia per segon any i perquè les notes 

de selectivitats han estat molt bones,

L’entrevista
Jaume Casanovas, 
director IES Lauro:
“A banda de l’educació, una de les tasques més importants que 

fem és cohesionar el jovent de tots els pobles de les Franqueses”

L’IES Lauro fins ara és l’únic institut del 

municipi. Això l’atorga un paper inte-

grador?

Nosaltres diem que conjuntament amb el 

pavelló, a banda de l’Ajuntament, som 

l’única institució que treballa la co-

hesió social de les Franqueses 

per les característiques que 

té aquesta població. Una 
de les tasques més 

importants que té 

l’institut a part de 

l’ensenyament 

ha estat inten-

tar cohesionar 

el jovent de tots 

els pobles de les 

Franqueses.

Es segon institut del munici-

pi serà una realitat ben aviat, com ho 

veieu des de l’IES Lauro, què ha de su-

posar per vosaltres?

Creiem que té dues parts positives, la prime-

ra és que baixarem el nombre d’alumnes i 
l’institut quedarà més esponjat. Segona qües-
tió, el cicles formatius tenen tanta demanda 

que queda molta gent fora, podríem fer que 

es rebaixés el nombre d’alumnes que es que-

da sense plaça.

I pel fa a la cohesió del municipi?

Després dels anys que portem fent aquesta 
tasca amb el jovent, un nou institut en un altre 

poble amb característiques diferents a Bella-

vista podríem tornar a desfer una cohesió que 

hem treballat tant?

Què s’hauria de fer, doncs?

Sempre dic una idea que s’ha d’entendre, 
ha d’haver un sol institut amb dos edificis i 
dues direccions. Tots dos hauríem de treba-

llar conjuntament, fent pràcticament el mateix 
encara que a edificis diferents. La idea és no 
trencar aquest tipus de cohesió social, a més, 

l’Ajuntament amb el Consell Escolar Munici-
pal es va decidir que seria zona única amb la 
qual cosa tothom podria anar on volgués.

Es podria caure en insitiut 

de primera i de segona?

Primer s’hauria de dir què vol dir això, si 
és per tipus d’alumnat o per qualitat del cen-

tre. La idea que ja estem treballant i ho farem 
l’any vinent és que no es noti la diferència pel 

fet que hi hagi dos instituts.

Com són les relacions 

amb l’Ajuntament?

Sempre han estat 
bones, i ara amb el 

nou equip de go-

vern hem tornat 

a replantejar les 

que tenim i volem 

anar una mica més 

enllà. Concretament 
col·laborarem amb el 

Projecte Educatiu de Ciutat 

perquè creiem que és una fita important per 
a l’educació dels joves.

Alguna consideració més?

Nosaltres el que comencem a treballar i de-

manem és que l’entorn, tant dels dos insiti-

tuts com dels CEIPS tinguin més implicació 
en l’educació dels alumnes. Per exemple, en 
el nostre cas fent secundària voldríem que les 

empreses també tinguessin una part impor-

tant en dir coses, en col·laborar, creiem que 
és fonamental en aquests alumnes molts dels 

quals entraran al mercat laboral després de 

l’ESO. Tothom que treballa amb els joves ens 
hauríem de posar d’acord en uns mínims per 

aconseguir el que pretenem, que és un sol 

objectiu, educar el alumnes, nosaltres des del 

centre, fora des de les activitats extraecolars, 
des de l’Ajuntament, les associacions… i per 

descomptat la família, que és el primer, però 
és un aspecte més intern.
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