
-ACTA DE SESSIÓ 
DEL CONSELL DEL POBLE DE LLERONA 
 
Data: 1 de desembre 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 
JOSE RAMIREZ, vocal 
JAUME LLOREDA, vocal 
JOSEP GIRBAU, vocal 
ENRIC GARRIGA, vocal 
GLORIA LLOREDA,  vocal 
 
 
Mercè Gutiérrez Corchado, secretaria delegada 
 
Excusen la seva assistència:  
 
ISIDRE ROQUERIAS,  vocal 
XAVIER CERVERA, vocal 
JOSEP LLEONART, vocal 
 
 
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.  
 
A continuació, es procedeix a l’aprovació de l’acta de la sessió del 3 de novembre de 
2014 
 
L’acta s’aprova sense cap esmena.  
 
A continuació es passen a tractar els següents altres punts de l’ordre del dia: 
 
II. INFORMACIONS DIVERSES.-  
 
Es procedeix a donar compte, breument, dels acords i resolucions adoptats pels 
diferents òrgans de govern de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès des de la 
darrera sessió del Consell que s’indiquen a continuació:   

Ple extraordinari 20 de novembre de 2014  

1.- DONAR COMPTE PER PART DEL REGIDOR D’URBANISME DE LA SITUACIÓ 
ACTUAL DEL SECTOR N  

2.- DONAR COMPTE PER PART DEL REGIDOR D’URBANISME DEL PROJECTE ACTUAL 
AMB EL QUE ES VOL URBANITZAR EL SECTOR N  



3.- DONAR COMPTE PER PART DEL REGIDOR D’URBANISME DE L’ESTAT DE LES 
NEGOCIACIONS AMB ELS PROPIETARIS AFECTATS PER LA URBANITZACIÓ DEL 
SECTOR N  

4.- APORTACIONS I SUGGERIMENTS DE MILLORA, PER PART DELS REGIDORS, A LA 
SITUACIÓ ACTUAL I DEL FUTUR DEL SECTOR N  

I el mateix 20 de novembre, a les 18 h sessió extraordinària per tractar de l’assumpte 
següent:  

ÚNIC.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR N 
(CARRETERA DE CARDEDEU) DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

PLE DEL DIA 27 DE NOVEMBRE DE 2014 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL 
D’HABITANTS AMB REFERÈNCIA A L’1 DE GENER DE 2014  

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA SOBRE LA LLICÈNCIA ESPORTIVA ESPANYOLA ÚNICA  

 
III. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA.- 

La senyora presidenta  Rosa M. Pruna explica que la 4a Festa de la Mongeta del 
Ganxet de les Franqueses, ha estat tot un èxit, encara que el dia no acompanyava per 
la pluja, tot i així  es va poder desenvolupar a sota de l’envelat que des de l’estiu té 
Llerona just al costat de les Antigues Escoles.. L’exposició de plats del 3r Concurs de 
Cuina, però, sí que es va realitzar a l’edifici de les Antigues Escoles, seu del Consell 
del Poble de Llerona. 

Explica que van  venir més de 800 persones i que van comptar amb una convidada 
d’honor,  la cuinera amb més estrelles Michelin de tot el món, Carme Ruscalleda. 
Comenta que la senyora Ruscalleda va fer gala de la seva simpatia i va deixar-se 
fotografiar amb tothom que li ho demanava i va intercanviar paraules amb tots i 
cadascun dels paradistes –una desena– que van vendre productes de la terra a dins 
l’envelat.  

Explica que la senyora  Ruscalleda va voler ressaltar el valor cultural que té el món de 
la cuina i va destacar els beneficis del producte estrella de les terres lleronines, la 
mongeta del ganxet.  

La convidada d’honor també va ser l’encarregada d’anunciar els premiats del 3r 
Concurs de Cuina de la Mongeta del Ganxet, que van guanyar David Casares i Maria 
Carreres amb el plat Mongetes amb dauets de peus de porc i trompetes de la mort. El 
segon premi va ser per a M. Teresa Piñol, autora del plat Essències de la terra, 
realitzat amb bacallà i panses i pinyons. Enguany s’hi van presentar una quinzena de 
plats, i el jurat en va destacar la gran sofisticació de la majoria de propostes. El 
concurs de cuina va tenir com a jurat l’Ada Parellada, del restaurant Semproniana; 
Pere Chias, del restaurant La Font de Prades i president del Gremi de Restauració de 
Barcelona; i Jordi Roca, del restaurant La Masia.  

Es va presentar el Llibre “La cuina del ganxet” de l’Ada Parellada  amb 50 receptes de 
la mateixa Ada Parellada i fotografies de Xavi Solanas. Diumenge va ser el primer dia 



que es posava a la venda i se’n van vendre un total de 62 exemplars. A partir d’ara, es 
podrà comprar al Centre Cultural Can Ganduxer, a Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris i a les llibreries L’Espolsada, de Corró d’Avall, i La Gralla, de Granollers. 

A la festa es va donar un  record a les personalitats convidades a l’acte, que, a banda 
de la tradicional panera amb productes de proximitat, van rebre una cullera amb 
mongetes de plata obra de l’orfebre i vocal del consell del poble de Llerona Xavier 
Cervera.  

Informa també que el proper consell de poble es farà el 12 de gener de 2015.  

Explica una mica com s’ha distribuït el pressupost del consell del poble, i els 
extres que s’han gastat, col·laboració amb 3.000,00 euros per la elaboració del 
llibre “la cuina del ganxet” entre d’altres. 

D’altra banda, recorda als presents la festa que el proper 21 de desembre es 
celebrarà per la gent gran, i que comptarà amb la companyia Mil Notes. 

IV.-INFORMACIÓ DE LES ENTITATS.- 
 
Pel que fa a les entitats, pren la paraula el president de Festes Laurona i 
informa que com va anar la 24a Caminada Popular de Llerona, que es va fer el 
passat 9 de novembre, i que va comptar amb 763 persones. 
 
Informa també que estaran a un estand a la fira d’entitats organitzada per 
l’Ajuntament de les Franqueses i que també es farà la tradicional cavalcada de 
reis el 5 de gener de 2015. 

Pren la paraula l’Enric Garriga, en representació dels veïns, i reitera que en el 
seu dia es va dir que les càmeres del semàfor que esta previst posar 
s’instal·larien a finals d’octubre i que encara no estan operatives. Respon a la 
pregunta el senyor Juan Antonio Marin, regidor d’Urbanisme, present en la 
sessió i informa que hi ha un problema tècnic que no s’havia previst i que ho 
estan resolent. 

Pren la paraula el senyor Jaume Lloreda com a representant de la penya 
Barcelonista i informa que el 21 de desembre es farà la festa del “Caga Tió”. 

Pren la paraula la Rosa Maria Isidro, regidora de Cultura, Educació, Infància i 
Joventut i explica la programació d’actes culturals i educatius, que es faran 
properament. 

Pren la paraula el Josep Ramírez, regidor d’Esports i explica que en breu es disposarà 
d’un nou bar al camp de futbol. De fet, l’espai ja s’ha acabat de construir però el 
concessionari que es farà càrrec de la seva explotació l’està acabant d’equipar amb el 
mobiliari, electrodomèstics i estris necessaris per al seu bon funcionament amb la 
intenció que estigui a punt el 20 de desembre, data prevista per a l’acte de presentació 
dels equips del Club Esportiu Llerona de la temporada 2014-2015. 



El bar  i els serveis s’han construït amb uns mòduls prefabricats a la banda est del 
camp de futbol, a prop de l’accés del públic i al costat d’uns altres mòduls prefabricats 
existents.  

La setmana passada, la Junta de Govern Local va adjudicar el servei d’explotació del 
servei de bar i bugaderia del camp de futbol de Llerona a Lluís Pocurull per un període 
de quatre anys prorrogables a dos més. 

Pren la paraula la senyora Gloria Lloreda en representació de l’Associació l’Art 
del Bonsai i informa que estaran presents en la fira d’entitats i faran un estand 
participatiu per ensenyar la tècnica dels bonsais. 

V.-TORN OBERT DE PARAULES.-   

La Sra. Presidenta dóna pas a les intervencions. 

Diversos veïns van mostrar la seva preocupació pel patrimoni de l’església pel mal 
estat en què, segons ells, es poden trobar els diversos objectes i documents que hi ha 
a dins de l’església de Santa Maria de Llerona. “Sobretot ara, que hi estan fent obres i 
que ha plogut tant”, van manifestar. El fet que s’hi estiguin fent obres també els 
preocupa perquè no hi hagi ningú que ho aprofiti per entrar-hi i endur-se’n alguna 
cosa.  

També es va manifestar que hi ha una  presència cada cop més nombrosa de porcs 
senglars als camps i boscos del poble. Rosa M. Pruna, presidenta del Consell i 
regidora d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat, va dir que avisaria la Societat de 
Caçadors per veure si es posen d’acord amb els pobles veïns de l’Ametlla i la Garriga i 
poden fer una batuda conjunta. 

També es comenta que la valla de fusta que baixa a la font de Sta. Margarida esta 
malmesa i s’hauria d’arreglar. 

També pregunten si esta previst fer la poda de l’arbrat que hi ha a les places, que ja fa 
quatre anys que no es fan. 

En el parc Angel Guimerà els bancs estan malmesos a Can Pau Trias hi ha una zona 
que l’enllumenat no funciona.  

No havent més preguntes ni assumptes a tractar, la senyora PRESIDENTA 
aixeca la sessió, de la qual,  estenc aquesta acta. 

 

 

  

 


