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ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE POBLE DE CORRÓ D’AMUNT 
 
Data: 24 de novembre de 2014 
Caràcter de la sessió: ordinària 
Horari: 20:05 a 21:45 hores, aproximadament. 
Lloc: Seu del Consell del Poble de Corró d’Amunt 
Hi assisteixen: 
 
Rafael Bernabé Pérez, president (Grup municipal LFI) 
Àlex Vega Sabugueiro, vocal (Grup municipal LFI) 
José Ramírez Alaya, vocal (Grup municipal CIU) 
Conxita Soldevila Bartolí, del Grup Teatre Boina Corró d’Amunt 
Maria Àngels Pou Aguàs, de l’Associació de Veïns de Sant Mamet 
Josep Cardús Grau, de la Parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt 
Manuel Forns Emilio, com a representant dels veïns i les veïnes de Corró 
d’Amunt. 
Josep Maria Ramírez Ruiz, del Club Ciclista de Corró d’Amunt 
 
Mònica Sánchez, secretaria 
 
Excusa la seva assistència: Josep Mauri Pey, del Club de Petanca de Corró d’Amunt 
 
No hi assisteix:  Lourdes Diaz Guirado, com a representant de la Unió Esportiva de Corró 
d’Amunt 
 
 
Intervé el Sr. Rafael Bernabé, per donar la benvinguda als assistents. 
 
A continuació el president, i la Sra Pou, dediquen unes paraules al Sr. Jaume Travé, que va ser 
alcalde en el període de transició, així com a president de l’AVV Sant Mamet i que va morir el 
dia 14 de novembre. 
 
I. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Es procedeix a la lectura íntegra de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, la qual s’aprova 
per unanimitat dels assistents. 
 
No obstant això, s’aproven les esmenes següents: 
 
La Sra. Pou demana que consti en acta que ella va dir que en relació al Passatge del Terror 
quan el Sr. Ramírez va dir que no estava d’acord, ella va dir que havien preparat tota la 
documentació que se’ls hi demanaven, que tot ho tenien en regla i que s’entregava a l’àrea 
corresponent per tal d’autoritzar l’activitat. 
 
El Sr. Ramírez  demana que es modifiqui la intervenció seva que fa referència a 
On diu: que com a persona està en contra que s’autoritzi el Passatge del Terror, primer perquè 
las instal·lacions no són les adequades i segon perquè és molt perillós. 
 
Diu que el que va dir és que no li semblava bé que es fes a la sala gran perquè s’acabava 
d’arreglar les instal·lacions  i perquè algú es podia fer mal. 
 
A continuació es passen a tractar els següents altres punts de l’ordre del dia 
 
II. INFORMACIONS DIVERSES.- Es procedeix a la lectura dels acords i 
resolucions adoptats pels diferents òrgans de govern de l’ajuntament de les 
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Franqueses del Vallès des de la darrera sessió del Consell. 
 
 
ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Data 25 de setembre de 2014 
 
DONAR COMPTE DE LA CONDICIÓ DE REGIDOR NO ADSCRIT DEL SENYOR ESTEVE 
RIBALTA SÁNCHEZ 

COMPROMÍS DEL MÓN LOCAL AMB LA CONSULTA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014 
 
Data 30 d’octubre de 2014 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS DE LES 
ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI 2015 
 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES 
FRANQUESES SOBRE EL DESDOBLAMENT DE LA LÍNIA FÈRRIA  R-3 
 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES EN RELACIÓ 
A LA DEFENSA DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2010, DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I 
DE LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L'EMBARÀS 
 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA PER SOL·LICITAR AL MINISTERIO DE FOMENTO I A LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA LA SUPRESSIÓ DE L'AFECTACIÓ PRODUÏDA PELS TRAÇATS DE 
L'AUTOVIA ORBITAL DE BARCELONA (QUART CINTURÓ) A LES FINQUES DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS 
 
JUNTES DE GOVERN LOCAL 
 
Data 2 d’octubre de 2014 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ACTIVITAT TITULADA "TALLER DE LA MEMÒRIA" AL 
CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ D'AMUNT  
 
Data 16 d’octubre de 2014 

PROPOSTA AUTORITZACIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA II CHALLENGE RESISTÈNCIA 
BTT (3H DE RESISTÈNCIA) A LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE CORRÓ D'AMUNT, EL 
PROPER DIA 9 DE NOVEMBRE DE 2014, AL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES 
DEL VALLÈS 
 

Data 30 d’octubre de 2014 

PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE L'AJUNTAMENT DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS 
 

Data 20 de novembre de 2014 

PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'APORTACIÓ ECONÒMICA A L'ASSOCIACIÓ DE NENS 
AMB CÀNCER - AFANOC PER A LA CAMPANYA "POSA'T LA GORRA!" 
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PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA REALITZACIÓ D'UNA CAMPANYA DE DONACIÓ DE 
SANG AL MUNICIPI,  A CÀRREC DEL BANC DE SANG I TEIXITS DEL DEPARTAMENT DE 
SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONTINGUT I LA SIGNATURA DEL CONVENI ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 
RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE DE "ROTONDA A LA INTERSECCIÓ DE LA 
CARRETERA BV-5151 AMB EL CAMÍ VELL DE MARATA AL TERME MUNICIPAL DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS" 
 

 
MOVIMENTS REGISTRE CONSELL DEL POBLE: 
 
Registres d’entrada: 
 

- RE 2014/37 L’Avv Sant Mamet  tramet còpia de la instància que van presentar a 
l’ajuntament sobre el manteniment dels camins. 

 
- RE 2014/38 La Sra. Lucia Recto Escorsa sol·licita ús de la sala petita el dia 17 

d’octubre de 2014, per presentar un documental sobre les necessitats de transport a 
Corró d’Amunt. 

 
- RE 2014/39 L’Avv Sant Mamet sol·licita que es facin diverses actuacions al poble (punt 

wifi, banc a la vorera de Can Suquet, millorar la seguretat dels vianants al camí de Cal 
Ferrer i Can Suquet, ...) 

 
- RE 2014/40 L’Avv Sant Mamet presenta proposta pel romanent exercici 2014 

(rentavaixelles, nevera, congelador). 
 

- RE 2014/41 L’Assemblea Nacional Catalana sol·licita autorització per la col·locació de 
cintes  per la campanya “Ara és l’hora”. 

 
- RE 2014/42 El ICS EAP Corró d’Avall sol·licita l’ús del consell, el dia 4 de novembre,  

per campanya antigripal. 
 

- RE 2014/43 El Grup Teatre Boina sol·licita l’ús del consell, el dia 16 de novembre, per 
la celebració de la Festa de la Vellesa. 

 
- RE 2014/44 L’Avv Sant Mamet sol·licita il·luminar el rètol amb el nom del poble. 

 
- RE 2014/45 L’Avv Sant Mamet sol·licita ornaments nadalencs al pati del Consell. 

 
- RE 2014/46 L’àrea d’Agricultura de l’Ajuntament tramet resposta, a la sol·licitud de l’Avv 

Sant Mamet per millorar la seguretat dels vianants, al camí de Cal Ferrer i camí de Can 
Suquet. 

 
- RE 2014/47 L’Avv Sant Mamet presenta proposta pel romanent exercici 2014 (carpes 

per les entitats). 
 
Registres de Sortida: 
 

- RS 2014/31 Comuniquem al Grup Teatre Boina autorització per fer ús del Consell, del 7 
d’octubre al 2 d’agost de 2015, per l’assaig del teatre.. 
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- RS 2014/32 Comuniquem a l’Avv Sant Mamet l’autorització per fer diverses activitats 
(Pintura, Tai-txi, Coral, Sardanes). 

 
- RS 2014/33 Comuniquem a l’àrea de Sanitat de l’Ajuntament, l’autorització de l’ús del 

Consell per realitzar el “Taller de la Memòria”. 
 

- RS 2014/34 Trametem a l’àrea d’Obres i Serveis instància de l’Avv Sant Mamet en 
relació a la petició de diverses actuacions (punt wifi, banc a la vorera de Can Suquet, 
...) 
 

- RS 2014/35 Comuniquem a la Sra. Lucia Recto Escorsa, l’autorització per fer ús de la 
sala de la casa de la mestra, el  dia 17 d’octubre. 
 

- RS 2014/36 Comuniquem a les Franqueses Imagina, l’autorització per fer ús del 
Consell el 10 d’octubre, amb motiu de la 36è assemblea de l’associació. 
 

- RS 2014/37 Comuniquem a l’Avv Sant Mamet la resposta rebuda de l’àrea d’Obres i 
Serveis en relació a la petició de diverses actuacions(punt wifi, banc a la vorera de Can 
Suquet). 

 
- RS 2014/38 Trametem a l’àrea de Pagesia instància de l’Avv Sant Mamet en relació a 

la petició de diverses actuacions (per millorar la seguretat dels vianants al camí de Cal 
Ferrer i camí de Can Suquet). 
 

- RS 2014/39 Comuniquem al El ICS EAP Corró d’Avall, l’autorització per fer ús del 
Consell el dia 4 de novembre, per la campanya antigripal. 
 

- RS 2014/40 Comuniquem a l’Assemblea Nacional Catalana l’autorització per la 
col·locació de cintes per la  campanya “Ara és l’hora”. 
 

- RS 2014/41 Comuniquem al Grup Teatre Boina l’autorització per fer ús del Consell,  el 
dia 16 de novembre, per la Festa de la Vellesa. 
 

- RS 2014/42 Trametem a l’àrea d’Obres i Serveis sol·licitud de l’Avv Sant Mamet on 
sol·liciten ornaments de nadal al pati del Consell. 
 

- RS  2014/43 Trametem a l’àrea d’Obres i Serveis sol·licitud de l’Avv Sant Mamet on 
sol·liciten il·luminació pel rètol amb el nom del poble. 
 

- RS 2014/44 Comuniquem a l’Avv Sant Mamet que la sol·licitud per instal·lar il·luminació 
al rètol amb el nom del poble,  ha estat tramesa a l’àrea d’Obres i Serveis. 
 

- RS 2014/45 Comuniquem a l’Avv Sant Mamet que la sol·licitud demanant la col·locació 
d’ornaments de nadal al pati del Consell ha estat tramesa a l’àrea d’Obres i Serveis. 

 
 
Una vegada finalitzada la lectura dels acords, el Sr. Bernabé s’ofereix a respondre o aclarir 
qualsevol pregunta o dubte sobre els mateixos. 
 
Relatiu al contracte d’adjudicació de l’enllumenat, els veïns s’interessen per  saber com aniran 
col·locats els fanals perquè les voreres no són gaire amples, també un veí diu que estaria bé 
posar un punt de llum al primer revolt que hi ha a l’entrada del camí en direcció a Can Suquet, 
ja  que és bastant fosc. 
Es pren nota. 
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Pren la paraula el Sr. Àlex i proposa convidar al tècnic d’Obres i Serveis a la pròxima plenària 
perquè ho expliqui. Es pren nota. 
 
Per altra banda, és pregunta si se sap quan està previst que comenci les obres de la rotonda 
de Marata. 
El Sr. Ramírez contesta que serà cap al febrer o març. 
Mossèn Cardús intervé i pregunta i les al·legacions? 
El Sr. Ramírez contesta que abans de començar es resoldran 
 
 

III - APORTACIÓ, PRESENTACIÓ  I DEBAT DE LES PROPOSTES PEL ROMANENT DEL 
2014 
 
El Sr. President explica que en l’anterior sessió es va demanar que s’aportessin propostes per 
cobrir mancances que tenia el Consell. L’any passat part del romanent que tenia el Consell es 
va destinar per la compra de 50 cadires i 10 taules. 
 
A continuació s’expliquen les diferents propostes que s’han presentat:  
- Proposta per adquirir electrodomèstics, per quan es fan diferents activitats,  com són una 

nevera, rentavaixella i un congelador. 
- Proposta per reparar les taules que estan fetes mal bé o comprar-ne de noves.  Segons 

els pressupostos presentats surt més a compte comprar-les noves. 
- L’adequació de l’habitació que hi ha al costat de la sala amb una cuina, per quan es fan 

activitats. Els veïns diuen que no cal que sigui una cuina, amb un obrador i una pica hi ha 
suficient. 

- En la reunió interna es va demanar substituir els radiadors d’oli que hi ha a la sala de la 
casa de la mestra per una bomba de calor-fred. Segons petició que es va fer a l’àrea 
d’Obres i Serveis, l’aparell no es podrà col·locar perquè no hi ha pressupost en aquests 
moments, però sí que se substituiran els radiadors actuals per uns d’elèctrics. 
 

En general es creu necessari l’aparell de calor-fred, així com adequar un obrador a l’habitació 
que hi ha al costat de la sala gran. 

 
El Sr. Ramírez pren la paraula i diu que com a representant del govern vol aclarir que és un 
pressupost. 
Diu que el fet que sobrin diners,  no vol dir que s’hagin de gastar, això no funciona així, sí que 
és veritat que hi ha mancances  i es mirarà realment el que es necessita. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Forns i diu que ell va proposar millorar el tema d’internet al 
poble, veu que no s’ha tingut en compte però creu que seria un benefici per tots, també diu que 
segons va sortir publicat en el Butlletí, es va dir que la fibra òptica arribaria a Corró, això 
sembla que no serà així, i demana que es miri de fer alguna cosa. 
 
El Sr. Ramírez contesta que quan  és una mancança que té el poble ho ha d’assumir 
l’ajuntament, com seria el cas. A continuació explica que a la reunió interna ja ho va fer saber, 
s’estan tenint converses amb Vodafone per la col·locació d’una antena a Bellavista que donarà 
servei 4G. De totes maneres amb el romanent que compta el Consell, no seria suficient. 
 
El Sr. Àlex pren la paraula i diu que no cal gastar-se tot el romanent, que està d’acord que 
s’inverteixi per adquirir l’aparell de calor-fred i adequar l’obrador per les entitats, però també diu 
que les entitats haurien d’adquirir el compromís de cuidar les coses i que s’hauria de portar un 
control de com es deixen les instal·lacions quan es facin servir. 
Per altra banda, en relació al tema de la telefonia, diu que ens hem de plantejar que és una 
empresa privada i proposa fer arribar una demanda col·lectiva. 
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La Sra. Conxita pren la paraula i proposa que abans que es perdin els diners s’inverteixin en la 
Festa Major, diu que cada vegada hi ha menys gent. 
 
El Sr. Àlex intervé i diu que els diners no es perden,  l’ajuntament els pot destinar a altres 
coses, com per exemple per beques de menjador. 
 
La Sra. Pou també diu que s’ha demanat un pressupost per adquirir unes carpes per ús de  
totes les entitats. 
A la Sra. Conxita li sembla una bona idea. 
 
Després de debatre s’acorda que de les propostes presentades es mirarà per instal·lar l’aparell 
de calor-fred, així com adequar un obrador a l’habitació del costat de la sala gran. 
 
 
IV- PROPOSTA CAMPANYA RECOLLIDA D’ALIMENTS 

EL president dóna la paraula a la Sra. Pou que explica que en la reunió interna va proposar fer 
felicitacions de nadal, la qual va ser rebutjada perquè es considerava que els diners es podien 
destinar a altres coses com ajudar a la gent que ho està passant malament. Arran d’això va 
proposar que el Consell fes una campanya de recollida d’aliments amb la col·laboració de les 
entitats del poble, la idea va estar ben rebuda i s’ha portat a la plenària per debatre i decidir.  
Es parla de com fer-ho, de posar-se en contacte amb el Xiprer per saber quins tipus d’aliments 
són més necessaris, etc. 
 
La Sra. Conxita pren la paraula i diu que el Club Ciclista està organitzant una caminada 
solidaria, hi haurà avituallament amb aigua i fruita i en arribar una xocolatada, la gent podrà 
col·laborar portant aliments i el recollit es destinarà a Caritas. 
 
El Sr. Rafael Bernabé proposa aprofitar aquest mateix dia perquè el Consell també faci la 
campanya de recollida d’aliments i en principi s’acorda així, però la Sra. Conxita diu que qui 
s’està encarregant de tot és el Sr. Josep Mauri i creu que ja ho té tot enllestit. 
Una veïna demana que mitjançant una bustiada, es comuniqui a tots els veïns de Corró, del dia 
i lloc de recollida, perquè tot i que hi haurà gent del poble que no participi en la caminada sí que 
voldrà fer la seva aportació d’aliments. 
 
Pren la paraula la Sra. Pou i diu que estaria bé que el Consell fes una aportació econòmica per 
la campanya. Es pren nota. 
  
V – INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA (Donar compte dels assumptes tractats a les 
sessions anteriors) 
 
A continuació el president, Rafael Bernabé, informa als veïns i veïnes sobre els assumptes  
tractats en anteriors sessions. 
 
Entre d’altres s’informa que s’ha demanat un punt de wi fi al Consell, està previst la instal·lació 
de fanals als carrers Gladiol, Camèlia, etc., també està previst que durant el primer trimestre del 
2015 finalitzin les actuacions que faltaven al Consell.  
 
Pel que fa a les peticions per ampliar l’horari del bus els dijous al matí, posar una parada entre 
Corró d’Amunt i la cruïlla de Marata, treure els desnivells que hi ha a les cunetes passat Ca 
l’Aran, asfaltar uns metres l’entrada al camí de Can Diego, així con haver adaptar la vorera que 
recentment s’ha arreglat davant l’església a les persones amb mobilitat reduïda,  de moment no 
està previst. 
 
Pel que fa a les mesures de seguretat al tram urbà, des de l’àrea d’Obres han demanat 
pressupostos per la col·locació dels semàfors i s’està buscant partida. 
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Un veí s’interessa per saber com seran aquests semàfors.   
Es contesta que portaran un sensor de velocitat amb radar, i es multarà si el vehicle no 
respecta el semàfor en vermell. 
Aquest veí diu si no és millor posar ressalts considerant el cost que té?? 
El Sr. Rafael Bernabé contesta que la decisió ja està pressa. 
 
Respecte a la telefonia, es parla de fer arribar  una queixa conjunta per fer més força, també es 
proposa adquirir  un repetidor, la idea seria donar servei de wi fi obert, però caldria cedir un 
espai per la col·locació del mateix, de totes maneres l’empresa particular que ho fes segons diu 
el Sr. Ramirez cobraria per l’enganxe. 
 
 
Fitxa tècnica material àrid reciclat: 
 
El president, segons es va acordar en l’anterior sessió, ofereix la fitxa tècnica sobre el material 
reciclat que s’utilitza per al manteniment dels camins. 
 
Pren la paraula un veí i diu que el títol de la fitxa tècnica diu “Áridos para capas granulares y 
capas tratadas con conglomerados hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes” i que 
la fitxa correcta hauria de dir “capes estructurales de rodadura”, que és la capa final. També 
explica que dies enrere van tornar a arranjar el camí de can Cabeça i va detectar una altra 
vegada claus i filferros, i que els vehicles segueixen patint punxades. Per altra banda segueix 
insistint en la toxicitat de la pols que aixeca i vol que es demani una anàlisi. També aporta un 
document baixat d’internet que fa referencia al Pliego de Prescripciones tècniques particulars  
PG 3/75 article 100.1 que parla sobre el conjunt de normes que defineixen tots els requisits 
tècnics de les obres. Es pren nota i es mirarà. 
 
EL Sr. Ramírez explica que segons el que diu a la fitxa tècnica encara que el títol digui “para 
uso en capes estructurales de firmes”, es pot fer servir per esplanades, rellenos en firmes, i que 
el que s’està posant en els camins és totalment legal. 
 
Pren la paraula un altre veí que ha treballat amb aquests tipus de materials, per dir que dels 
materials reciclats que s’utilitzen per fer l’àrid, la ceràmica és un d’ells i no és tòxica, l’altre és el 
vidre que sí és tòxic però s’utilitza en molt poca quantitat, el que si diu,  és que es podria 
demanar que el fessin més net, és a dir, més granat (en trossos més petits). 
 
El Sr. Àlex pren la paraula i diu que l’empresa ha de fer complir el que diu la fitxa, perquè si no 
estaria cometen un delicte. Per altra banda diu que demanar una anàlisi pot costar un ull de la 
cara. 
 
Torna a demanar la paraula el veí afectat i demana que consti en acta  que vol que es demani 
una anàlisi per un organisme independent i que el cost ho assumeixi l’ajuntament. 
 
El Sr. Ramírez pren la paraula i contesta que l’ajuntament no ho demanarà, perquè  hi ha un 
certificat i el seu marcat CE que ho diu. 
 
Després de debatre el tema, el Sr. Rafael Bernabé diu que se sol·licitarà a la tècnica de l’àrea 
de Pagesia que comprovi si el material que s’està utilitzant és el que diu la fitxa tècnica. 
 
Segons la Sra. Pou a les bases de l’adjudicació diu que no es pot fer servir material àrid a 
menys de 100 metres de les cases. Hi ha dubtes de si en l’actual contracte això és així, es pren 
nota i es farà la consulta. 
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VI - INFORMACIONS DE LES ENTITATS 
 
Pren la paraula la Sra. Pou en representació de l’AVV Sant Mamet i informa que la gent va 
quedar molt contenta del Passatge del Terror, i que van sortir en tres edicions del 9nou. 
 
El dia 13 de desembre amb la col·laboració dels nens faran el muntatge del pessebre i el dia 
dos de gener es farà el taller de fanalets i la rebuda als patges reials. Com a novetat aquest 
any hi haurà una cantada de poemes en compte del concert de nadal. 
 
Per altra banda aprofita per dir que té loteria de l’AVV Sant Mamet. 
 
Un veí pregunta quin tipus de loteria és, la Sra. Pou diu que és la normal, aquest veí fa saber 
que hi ha una campanya per comprar loteria de la grossa i que els beneficis obtinguts aniran 
destinats a obres socials. 
La Sra. Pou contesta que es va decidir fer-ho així. 
 
A continuació el Sr. Josep Maria Ramírez del Club Ciclista informa que el dia 28 de desembre 
tindrà lloc la I Caminada Popular Benefica i que estarà oberta per tothom. 
 
El Sr. Rafael Bernabé diu que es farà arribar al poble una circular per informar que el mateix dia 
i a banda de la caminada, el Consell farà la campanya de recollida d’aliments. 
 
VII - TORN OBERT DE PARAULES 
 
El senyor President dóna pas a les intervencions. 
 
Pren la paraula la Sra. Conxita i aprofita per demanar que la Festa Major sigui més maca, cal 
donar-li vida.  Hi ha veïns que estan d’acord, cal fer coses atractives perquè la gent vingui. Es 
pren nota 
 
No havent-hi més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor PRESIDENT aprofita per desitjar 
un Bon Nadal a tots els assistents i aixeca la sessió, quan són aproximadament tres quarts de 
deu de la nit. 
 
 


