
ACTA DE SESSIÓ 
DEL CONSELL DEL POBLE DE LLERONA 
 
Data: 1 de setembre de 2014 
Horari: 20,30 a 22,00 hores  
Lloc: Seu del Consell del Poble de Llerona 
 
Hi assisteixen: 
 
ROSA MARIA PRUNA, presidenta 
ROSA MARIA ISIDRO, vocal 
JAUME LLOREDA, vocal 
JOSEP GIRBAU, vocal 
ENRIC GARRIGA, vocal 
GLORIA LLOREDA,  vocal 
JOSEP LLEONART, vocal 
JOSE RAMIREZ, vocal 
XAVIER CERVERA, vocal 
 
 
 
Excusen la seva assistència:  
 
ISIDRE ROQUERIAS,  vocal 
Mercè Gutiérrez Corchado, secretaria delegada 
 
 
I. APROVACIÓ, SI S´ESCAU, DE L´ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- 
 
La senyora PRESIDENTA declara vàlidament oberta la sessió, i dóna la benvinguda 
als assistents.  
 
L’acta del passat consell es signarà la propera sessió el 6 d’octubre. 
  
A continuació es passen a tractar els següents altres punts de l’ordre del dia: 
 
 
III.INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA.- 

La senyora  presidenta informa que l’Ajuntament de les Franqueses està acabant 
d’enllestir la construcció de l’envelat per tal de que els veïns i veïnes de Llerona puguin 
celebrar-hi els actes i festes que organitzin durant tot l’any.  

L’envelat esta situat al camp de Can Capella, al costat de la Casa de la Mestra i de les 
Antigues Escoles de Llerona. 

Informa també que el senyor Jaume Garriga rebrà la placa al civisme aquest any 2014. 

El tradicional sopar de festa major, que aplega unes 500 persones, ja es podrà fer, 
doncs al nou emplaçament. En el decurs del sopar, que es farà el 10 de setembre, es 
donarà la placa al civisme que atorga cada any el Consell del Poble de Llerona a 



Jaume Garriga, de cal Ferreret, en reconeixement a la tasca que va fer anys enrere al 
Casal Parroquial de Llerona com a impulsor del teatre i com a dinamitzador cultural. 

També informa que el 14 de setembre s’inaugurarà el Centre Social per a la Gent Gran 
de Llerona que s’ha fet als baixos de l’edifici que l’any passat va cedir a l’Ajuntament 
un veí de Llerona i que compartirà espai amb la seu social del Club Esportiu Llerona. 

Al nou equipament s’hi ha posat un televisor, nevera, cafetera, taules i cadires i jocs. I 
explica que properament s’hi faran tallers de memòria i xerrades de salut  per a la gent 
gran com les que es fan a Bellavista i a Corró d’Avall, entre d’altres activitats. 

També comenta que avancen a bon ritme les obres per instal·lar un mòdul prefabricat 
perquè faci les funcions de bar i serveis al camp de futbol de la Zona Esportiva de 
Llerona. 

 
V.-TORN OBERT DE PARAULES.-   
 
La Sra. Presidenta dóna pas a les intervencions. 
 
Es demana que es posin els ressalts al Camí de Can Pep. 
 
No havent més preguntes ni assumptes a tractar, la senyora PRESIDENTA aixeca la 
sessió, de la qual,  estenc aquesta acta. 

 
 

  


