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[ telèfons d’interès ]
Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania de
l’Ajuntament. Carretera de Ribes, 2
938 467 676
Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania de
Bellavista. Plaça Espanya, 5
938 615 435
Horari de les oficines:
De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h
Dimarts i dijous de 16 a 18 h

Urgències
Bombers de la Generalitat. 085
Mossos d’Esquadra. 088
Policia Nacional. 091
Policia Local. 938 467 575
Sanitat Respon. 061
Ambulàncies – Urgències. 112
Hospital General de Granollers. 938 425 000
Autobusos Sagalés (atenció al client)
902 130 014
RENFE (atenció al client)
902 320 320
Deixalleria. 937 445 058
Recollida de mobles i estris vells. 900 101 338
Oficina de Correus. 938 495 955
Jutjat de Pau. 938 465 578
Tanatori. 938 618 230
Oficina de les Franqueses de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
934 729 194
Averies
Endesa. 900 77 00 77
Estabanell y Pahisa Energía. 938 609 109
Repsol. 901 121 212
Sorea. 900 304 070
Movistar. 1002
Gas Natural Fenosa:
- elèctriques. 901 20 30 40
- gas. 900 750 750
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Millorem la distribució
Si viviu a les Franqueses i no rebeu aquest butlletí a casa
vostra o us arriba en mal estat, feu-nos-ho saber:
93 846 76 76
munsa.viure@lesfranqueses.cat
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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ editorial ]

[ sumari ]
Teniu a les mans el butlletí 5.1. Com ja
observeu, l’Ajuntament de les Franqueses ha apostat per un nou disseny de
butlletí municipal.
La idea és aportar un estil clar i modern
i a la vegada que el butlletí es converteixi en mensual (en principi a excepció del
mes d’agost). Per què mensual? Perquè
volem que als ciutadans els hi arribi el
màxim d’informació cada mes i tinguin
més instruments per participar.
Destacar que el cost, encara que surtin
més butlletins a l’any, és menor. Abans,
l’Ajuntament publicava 4 butlletins a
l’any i una agenda mensual amb un cost
anual de 37.080 €. Ara, passem a incorporar l’agenda dins del butlletí mensual
i el cost total és de 22.468,60 € a l’any.
És a dir, amb la nova fórmula els franquesins gaudirem d’un butlletí cada mes
amb un estalvi de 14.611,40 €.

Però no ens aturarem aquí. Volem incorporar-hi també publicitat que ens
permeti que el cost es redueixi i s’acosti a 0 €. (Aquesta és una mesura d’ajust però ni
molt menys serà la única. A les pàgines interiors us expliquem en què consisteixen. Ens
toca estrènyer el cinturó. No serà una legislatura de grans inversions sinó de posar al dia
les malmeses finances locals. Espero que els ciutadans ho entenguin).
Al butlletí hi podreu trobar notícies de l’actualitat de les Franqueses i l’agenda d’actes.
Depenent dels mesos també s’hi combinaran entrevistes, reportatges i columnes dels
presidents del Consell del Poble de Corró d’Amunt i Llerona. A banda, hi ha un espai per
tal que tots els grups polítics que ho desitgin puguin dir-hi la seva. Pel que fa al nom de
la publicació, 5.1, defineix a la perfecció la realitat de les Franqueses: cinc pobles, un
municipi.
Espero que us agradi i us faci servei.

04-08
ACTUALITAT
L’Ajuntament aprova sense cap vot en
contra el Pla d’Ajust de les Franqueses

09
ENTREVISTA
Ramon Coma, professor i autor del
llibre “L’educació low cost”

10-11
REPORTATGE
Mercat de Productes de Proximitat,
Can Boget, al mercat de Corró d’Avall

12-13
GRUPS
POLÍTICS

Francesc Colomé i Tenas Alcalde

14-15
AGENDA
XIII Fira de Sant Ponç, Mou-te contra el
càncer, I Campiont de Pàdel...
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[ actualitat ]
L’Ajuntament aprova sense cap vot en
contra el Pla d’Ajust de les Franqueses

P. Segura

Es generaran recusos extraordinaris i es reduiran despeses

El Pla d’Ajust s’ha aprovat sense cap vot en contra

L

’Ajuntament de les Franqueses del Vallès ha aprovat, sense cap vot en contra, el Pla d’Ajust d’una durada
de 10 anys per fer front al deute amb els proveïdors del Consistori, que és de 7.447.600 euros. El Pla que ha
elaborat el Consistori servirà per donar compliment al decret del govern de l’Estat per forçar el pagament
de les factures pendents de les corporacions locals, es va aprovar al ple municipal ordinari del mes de

març.
Per a l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, “el Pla preveu posar el comptador a zero. Espero que
s’entengui que ens toca fer-ho; sanejar l’Ajuntament”, ha declarat. L’alcalde també ha destacat que “no hi ha
retallades socials”.
Segons ha explicat el regidor de Serveis Centrals, Hisenda i Participació, Àngel Profitós, el 65 % de l’import del
deute del consistori correspon a l’empresa municipal Entorn Verd, S.A. També ha indicat que la xifra definitiva serà
inferior perquè s’han de cobrar les subvencions reconegudes per la Generalitat, amb la qual cosa el percentatge
final corresponent a Entorn Verd, S.A. serà encara superior.
El Pla preveu una capacitat de generar recursos extraordinaris amb les mesures d’increment d’ingressos i de
reducció de despeses de més d’un milió d’euros anuals.
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Francesc Colomé,
alcalde: “Ens toca
sanejar l’Ajuntament, però no hi ha
retallades socials”

Àngel Profitós,
regidor d’Hisenda:
“No es vol que es
pagui més, sinó
que pagui tothom”

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Augment d’ingressos i reducció de despeses
El Pla d’Ajust preveu la revisió de contractes amb empreses adjudicatàries de servis, com el Complex Esportiu Municipal, que comportarà un increment de 100.000 euros anuals o el cobrament de cànon
a l’empresa de Gestió de Runes, per un import de prop de 55.000
euros anuals i a l’Hotel Sidorme, que suposaran 70.000 euros anuals o els cobraments de cànons a empreses que tenen dret d’ús de
terrenys municipals.
Pel que fa als augments tributaris, l’Impost de Béns Immobles
(IBI) a les Franqueses continuarà sent un dels més baixos de la comarca. L’increment mitjà dels impostos serà d’entre un 2,5 % i un 3
% excepte en la taxa de recollida de residus (serà superior) i l’impost
de vehicles (serà inferior).
Es preveuen reduccions en el capítol de personal, reducció de

P. Segura

Àngel Profitós ha explicat que si no s’aprovés el Pla el govern central
“descomptaria els diners directament de les subvencions en 3 o 5
anys i això seria innassumible”. El Pla permet que es torni el deute
en 10 anys a un interès del 5 %. Les quantitats a pagar rondaran els
370.000 euros anuals els primers dos anys i 1.200.000 euros anuals
els altres vuit.
El regidor ha explicat algunes de les mesures contemplades al
Pla d’Ajust que “no s’encaminen a que es pagui més sinó a que pagui
tothom”. Per aquest motiu es farà la revisió del cadastre per verificar la correcció dels immobles existents i s’actualitzaran les dades
de les empreses que operen al municipi.
El Pla d’Ajust de l’Ajuntament de les Franqueses s’ha aprovat
amb els 11 vots de l’equip de govern, 5 abstencions, de CpF i LFI, i
cap vot en contra.

Arxiu

No pagar més, sinó que pagui tothom

Més recursos amb el Complex Exportiu i menys despeses amb l’autobús

despeses jurídiques, renegociació de contractes existents, com ara
manteniment d’edificis, amb una reducció de 20.000 euros anuals;
neteja de dependències municipals, amb un estalvi de 40.000 euros
anuals; autobús municipal, amb un estalvi de 50.000 euros anuals;
estalvi energètic en l’enllumenat, amb una reducció de despeses de
30.000 euros anuals; de premsa i representació, amb una reducció
de 60.000 euros anuals; o reducció d’un 15 % de determinades despeses corrents, amb un estalvi anual de 20.000 euros. La major part
d’aquestes mesures d’estalvi ja es porten a terme.

El Falgar i el Centre Cultural de Corró d’Avall

P. Segura

Participa, deixa les teves dades a les butlletes

S’ha col·locat aquest plafó al vestíbul de l’Ajuntament

D

urant tot el mes d’abril s’ha ubicat al vestíbul de l’Ajuntament un plafó amb informació sobre els projectes de futur
del municipi i una bústia amb butlletes que els veïns interessats en els dos processos participatius que s’engegaran properament poden omplir amb les seves dades. Les butlletes
es poden trobar també al Servei d’Atenció a la Ciutania (SAC), a l’edifici de l’Ajuntament i a la plaça Espanya de Bellavista.
Aquest plafó informatiu és el mateix que es va col·locar a l’estand
de l’Ajuntament a la darrera edició de la Fira de Nadal i d’Entitats,

en el qual també es van començar
a recollir butlletes de veïns interessats en els processos participatius.
El plafó informatiu i les butlletes també es podran trobar properament al vestíbul del Complex
Esportiu de Corró d’Avall, al Consell del Poble de Llerona, a Can
Ganduxer, al Centre Cultural de
Bellavista, al Consell del Poble de
Corró d’Amunt, a la Masia de Can
Ribas i a l’Oficina del Pla de Barris
de Bellavista.
Des de la Regidoria de Participació, i amb el suport tècnic també
de l’Oficina de Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona, s’està començant a planificar
el procés. Es preveu que aquest
es pugui acabar de definir en funció de si la Diputació de Barcelona
atorga la subvenció per a aquest fi
que fa uns mesos es va sol·licitar.

La Junta de Govern
aprova els processos participatius
El passat Ple del mes
de març es va donar
compte de l’acord
de Junta de Govern
on s’aproven els
processos participatius
del Parc del Falgar
i el Centre Cultural
de Corró d’Avall, així,
s’encarregava la
seva organització
a la Regidoria de
Participació Ciutadana,
liderada pel regidor
de Serveis Centrals i
Hisenda i Participació ,
Àngel Profitós.
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[ actualitat ]

E

ls canvis del Programa Interdepartamental de Rentes Mínimes d’Inserció (PIRMI) que van emetre el darrer més
d’agost els departaments de Benestar Socials i Familia i
el de Treball i Ocupació de la Generalitat, han ocasionat
importants conseqüències a l’Àrea de Polítiques Socials de l’Ajuntament, com en molts altres consistoris catalans.
La regidora de Polítiques Socials, Gisela Santos, explica que
l’àrea ha patit les conseqüències d’aquests canvis i està fent tot el
possible per adaptar-se a atendre l’augment de demandes ciutadanes d’ajuts econòmics per cobrir les despeses més bàsiques, fins a
l’espera de la resolució o l’ingrés del PIRMI: alimentació, subministraments, etc. Gisela Santos alerta que “les retallades comporten
problemes socials i que si l’atur empitjora la gestió d’aquestes
situacions serà complicada”.
“Malgrat el treball social i educatiu que es fa amb els ciutadans,
per promoure canvis en les dinàmiques establertes, les famílies es
troben en un moment molt delicat, amb una insatisfacció elevada
dels recursos i amb unes necessitats i demandes prioritàries, en
aquest cas econòmiques i laborals”, conclou la regidora.

Felicidad Gascón
Calvo fa 103 anys

F

elicidad Gascón va celebrar 103 anys, el 23 de març, a l’Auca, una residència d’avis i centre de dia de Corró d’Avall,
envoltada dels seus companys i dels seus fills, Fermín i
Carmen. L’alcalde Francesc Colomé, i la regidora de Sanitat i Gent Gran, Rosa Pruna, van acompanyar-la en aquest dia
especial i van regalar-li un ram de flors.
En motiu del seu aniversari els companys de la residència li van
preparar un mural amb un pastís de cartolina i unes fitxes que
recollien la seva biografia.
Felicidad Gascón va néixer a Troncón, Teruel, quan era jove va
emigrar a Catalunya amb
el seu marit i van formar
una família. Una de les
passions de la Felicidad
Gascón, que conserva
bona memòria, és el ball
i durant la festa ho va demostrar. Gascón va revelar el secret de la seva
Ram de flors per a l’àvia centenària
bona salut: beure Coca
Cola.
M. Viure

Polítiques Socials actua
d’urgència arran de les
modificacions del PIRMI

Festivitat de la Policia Local
Un dia de reconeixement per un any de bona feina

Un miler de persones
van omplir les
dependències de
la Policia Local on
s’havien preparat
diverses activitats
pensades pels nens:
un circuit de Karts
de pedals, inflables,
tallers, xocolatada
amb melindros, balls
i passejades dins dels
vehicles policials.

6

L

a Policia Local de les Franqueses va celebrar la seva Festivitat
el 24 i 25 de març. El dissabte 24
es va fer un acte institucional amb
el lliurament de mencions i agraïments a
serveis, entitats i persones que han destacat en la col·laboració de la seguretat
al municipi. El diumenge 25 es va programar una jornada de portes obertes que va
aplegar un miler de ciutadans.
Fotografia de grup dels policies locals i autoritats
L’inspector en cap de la Policia Local
de les Franqueses, Joaquim Martín, va
presentar l’acte. Es va fer un reconeixement al president de l’Assobé es va homenatjar la trajectòria
ciació d’Avis de Bellavista, Juan Muñoz, i al president de l’Associde l’agent Juan López que porta 35
ació Cultural Musulmana del mateix barri, Abdellatif el Moudden.
anys de servei.
Es van atorgar mencions a altres cossos de seguretat: al sotsinsL’alcalde Francesc Colomé i el
pector dels Mossos, Xavier Pérez, i a l’inspector cap de la Polica
regidor de Seguretat Ciutadana,
Local de Caldes de Montbui i el president l’Asssociació de Caps i
Josep Randos, van entregar les
Comandaments de Cossos de Seguretat Local, Manuel Ruíz. Tammencions.
M. Viure

Sempre oberts
al públic, als
petits també

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Campanya de civisme a Bellavista

G. Vilà

Es realitza durant els mesos d’abril, maig i juny

La campanya s’ha iniciat amb un espectacle de carrer

D

urant els mesos d’abril, maig i juny es fa una campanya
de civisme a Bellavista per sensibilitzar tots els veïns de
la importància de seguir algunes recomanacions i normes
bàsiques de convivència. Per exemple: trucar al telèfon
900 101 338 abans de deixar mobles i/o trastos vells al carrer, separar els residus i llençar-los al contenidor corresponent, no deixar
al terra els excrements dels animals de companyia o conservar el
mobiliari urbà.
L’objectiu final de la campanya és gaudir d’uns espais públics

L

’Ajuntament de les Franqueses del Vallès
ha aprovat al Ple celebrat el mes de març
una ordenança reguladora de l’ocupació
de l’espai públic amb taules i cadires.
L’ordenança recull les condicions d’ubicació, de
superfície a ocupar i les característiques tècniques i estètiques dels elements a instal·lar,
així com els horaris de permanència d’aquestes
instal·lacions.
El primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Esteve Ribalta, ha informat que el 80%
dels establiments d’hosteleria del municipi ja
compleixen el reglament d’aquesta ordenança.
Per a Esteve Ribalta, la nova ordenança suposa
“dotar al municipi d’eines per dignificar la via
pública”.
L’ordenança reguladora de l’espai públic,
s’ha aprovat amb els 11 vots a favor de l’equip de
govern, 3 vots en contra de CpF i 2 abstencions
de LFI.

Divertit espectacle al carrer
“Passejant a Gruby”
és el nom de
l’espectacle que el 18
d’abril es va fer als
carrers de Bellavista,
dins de la campanya
de civisme del Pla
de Barris. D’una
forma molt didàctica
s’explicava als infants
i adults la importància
que té el fet de recollir
els excrements dels
gossos per gaudir
d’uns espais públics
més nets i d’una bona
convivència entre
veïns.

Remodelacions a les places Gaudí i Escorxador

A

la tardor de 2011 van caure diversos pins de la plaça Gaudí. El motiu principal
Tip!
va ser el fort vent i el fet que els arbres tenien les
arrels molt superficials
i les copes molt grans i descompensades. Per aquest motiu, també van retirar-se els pins que van quedar drets a la plaça Gaudí i els de la plaça de
l’Escorxador que presentaven la mateixa problemàtica.
Amb la intenció d’adequar al màxim l’espai de la plaça Gaudí a la normativa existent s’han dut a terme diverses actuacions com ara, la retirada dels baladres, de
fulles i flors verinoses, i les iucques de fulles punxegudes, així com les pedres i les
llosses. Per millorar la seguretat dels jocs dels infants se n’ha canviat algun de lloc.
En una trobada entre els tècnics de l’Ajuntament i la regidora d’Obres i Serveis,
Vanesa García, amb els veïns de la zona, van decidir plantar arbres de fulla caduca
que fan molta ombra a l’estiu. També s’ha reparat la
font, canviat la canonada i
instal·lat reg de goteig.
A la plaça de l’Escorxador,
els pins talats s’han substituït per alzines i roures. Està
previst canviar els bancs,
arreglar les papereres, anivellar el terreny i estendre el
sauló. Més endavant es seguirà millorant l’aspecte de
Vista de la plaça Gaudí
la plaça de l’Escorxador.
Arxiu

Ordenança
per regular
l’espai públic

més nets, en els quals la convivència sigui agradable per a tots
els veïns. La finalitat és mantenir
un entorn acollidor per caminar,
jugar, passejar... en definitiva, per
viure-hi. També és important destacar que seguir alguns hàbits en
relació al civisme contribueix a
millorar l’eficiència d’alguns serveis.
Dues agents cíviques, la Policia Local, l’àrea de Serveis Municipals i l’Oficina de Pla de Barris
de l’Ajuntament organitzaran o
col·laboraran en les accions de la
campanya de civisme.
Aquesta campanya de civisme
s’emmarca en una de les actuacions que es realitzen del Pla de Barris de Bellavista que, recordem, és
un projecte de millora integral del
barri que es porta a terme amb una
subvenció de la Generalitat de Catalunya.
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[ actualitat ]
Enfranqueix-te!
Projecte de Via Turística per a Vianants i Ciclable
Connexió interna

Imatge virtual i projecte d’un tipus de via

L

’Ajuntament ha sol·licitat una subvenció al Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) per tal dur a terme un
projecte de Via Turística per a Vianants i Ciclable al terme de
les Franqueses del Vallès. Sota el lema Enfranqueix-te! s’ha
dissenyat una via que transcorre pel municipi en la qual hi circulen
persones a peu o en bicicleta. El pressupost és de 736.357,04 euros.
L’objectiu principal és enllaçar els nuclis històrics del municipi
passant pels punts neuràlgics d’interès cultural i fomentar el turisme saludable i sostenible, connectar aquest circuit amb la via

verda de l’eix del Congost, per comunicar-la amb altres municipis
propers i unir les Franqueses del
Vallès amb altres poblacions veïnes.
La via proposada uneix en dos
punts clau amb el projecte d’una
via ciclable tipus BTT que discorre
pel Vallès Oriental.

El traçat d’aquest
projecte passa per
espais classificats
de via pública. L’èxit
a assolir és crear
una via turística
per a vianants i
bicicletes que uneixi
els diferents pobles
de les Franqueses i
tot el municipi amb la
comarca. El projecte
contempla la connexió
de Bellavista, Corró
d’Avall i Llerona. Està
previst que en un futur
es pugui connectar,
gràcies a una futura
via, amb Corró
d’Amunt i Marata.

Nous vestidors a
Llerona

X Caminada Popular

S’instal·la un mòdul prefabricat

L

P. Segura
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a X Caminada
Popular de les
Franqueses
del 15 d’abril,
organitzada pel Patronat Municipal d’Esports amb el suport de
l’Àrea d’Obres i Serveis i la col·laboració
de l’AE Handbol Les
En alguns trams el grup va ser compacte
Franqueses va reunir
enguany un miler de participants.
La sortida i arribada va ser des de la zona esportiva de Corró
d’Avall. El traçat era de 19 km. En acabar hi havia botifarrada i un
obsequi commemoratiu per a tots els participants.
X. Solanas

E

l mes de març es va instal·lar el nou mòdul prefabricat
per fer ús dels vestidors a la zona esportiva de Llerona.
Amb
aquest
equipament el
camp de futbol de Llerona comptarà amb sis
vestidors. Durant la
instal·lació van ser presents l’alcalde, Francesc Colomé, el regidor
d’Esports, José Ramírez, la regidora d’Obres
Moment de la instal·lació del mòdul
i Serveis, Vanesa García.

Un miler de participants

[ entrevista ]
Ramon Coma

Professor i escriptor

Nem cor aligent
És irònic, però intento sempre ser molt respectuós. M’agradaria que
els professors o pares que el llegeixin acabin amb un somriure, amb
això en tindria prou. En els moments d’eufòria econòmica s’han valorat més els diners que tenir una bona base cultural, hem anat de
nous rics i la cultura ha quedat en segon pla. Sempre he pensat que
la cultura fa un país.
Ha canviat molt l’educació en els darrers 35 anys?
No vull ser fatalista, l’educació ha millorat en moltes coses, però
sempre anem amb una sabata i una espardenya. Històricament
depens d’un consens polític i, juntament amb la sanitat, és la base
d’una societat que vol tirar endavant.
Com ha evolucionat?
Ha canviat a millor, no hi ha la rigidesa que hi havia abans, a l’etapa
democràtica s’han invertit més recursos, però no hem arribat mai
a que fossin suficients. S’ha fet més disseny teòric però després no
s’ha pogut plasmar a la realitat perquè els diners no han arribat.
L’estructura del sistema tampoc ajuda a avançar i ser creatiu, més
aviat al contrari, a endarrerir-nos i anquilosar-nos.

Ramon Coma i Dosrius, de 53 anys, presenta aquests dies el seu
llibre ‘L’educació low cost’, on amb sentit de l’humor i ironia recull vivències les seus 35 anys al món de l’ensenyament. Coma,
director de l’Institut Marta Mata de Montmeló i exregidor de
l’Ajuntament de les Franqueses, és llicenciat en Filosofia i Lletres, professor de Català i Educació Especial i màster en intervenció Psicopedagògica i Assessorament Curricular.

L

leroní de pro, conversar amb Ramon Coma és sinònim de
gaudir d’una estona molt agradable. Sap transmetre la seva
passió per l’ensenyament, però també pel seu poble Llerona i
per les Franqueses. El seu estat físic continua sent envejable,
sembla que els anys d’experiència no passin per ell, no es veuen enlloc quan el tens davant. Els anys tampoc són capaços de treure-li la
il·lusió per la feina i per les seves idees.
Què us ha portat a fer aquest llibre?
Una mica les vivència del dia a dia i com et sents com a professor.
En tots aquests anys que treballo no he tingut mai la sensació que
la política s’hagi pres seriosament l’educació com una inversió clara
de futur.
Com descriuria “L’educció low cost”?
Parlo de la concepció de l’educació diria que dels darrers 30 anys,
no de l’època actual només. Està fet en petits episodis on surt tot;
professors, alumnes, política educativa, mitjans de comunicació...

Els alumnes també són diferents...
Però això és normal, què volem, alumnes de fa 30 anys? És
impossible. Un bon professor
sap que cada generació és diferent i que ell es va envellint,
per això som els professors
els que ens hem d’adaptar. Una
altra cosa és la sobreprotecció
que hi ha hagut i aquesta renúncia a educar.

“Educar vol dir moltes vegades coses que no agraden, dir això no està bé, i
molts pares han renunciat”

“Els pobles del municipi
hem de saber trobar el que
ens uneix i el que ens fa
progressar en conjunt”

Què és educar per vostè?
Educar vol dir moltes vegades coses que no agraden, dir això no està
bé.Si educar és fer el que vulguis, comencem a topar tots, entrem en
una falta de respecte, però com que això costa, molta gent i molts
pares han renunciat.
És més difícil l’educació o la política?
Tot és complicat, la política està basada molt en si ets d’un color o
d’un altre i per tant o ets bo o ets dolent. Trobo que a la política també
s’hauria trobar més consens.
Què destacaria del municipi i què podria millorar?
El que destacaria és que viure a les Franqueses és un privilegi i
m’agrada molt. Me l’estimo molt, és un jardí i també som rics en
entitats. Potser el que hauria de millorar és que fóssim capaços de
tenir una visió més compartida, com que som diferents pobles, de
vegades oblidem els altres. Hem de saber trobar el que ens uneix i el
que ens fa progressar en conjunt i de vegades costa perquè cadascú
s’ho mira des del seu racó. És una mica el que passa en política.
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[ reportatge ]

Can Boget munta una parada al Mercat de Productes de Proximitat de Corró d’Avall

Can Boget, a Corró d’Avall
Tradició familiar i productes de qualitat

L

a Maria Vicenta Garcia és tot energia. Porta les terres d’on surten els productes que després, el seu
germà Juan António ven a la parada del Mercat Setmanal de Productes de Proximitat de les Franqueses del Vallès, cada dissabte al matí a la rambla de Corró d’Avall.

Passejar encara que només sigui una estona per l’explotació agrària amb ella confirma que només pot serhi al capdavant una persona que estima la terra i que no li fa por treballar de sol a sol. L’extensió de terreny
és enorme i la situació, privilegiada. Can Boget està situada al costat de La Doma, un dels punts més simbòlics i característics de La Garriga, a la nostra comarca, el Vallès Oriental, on encara el pes de sector agrícola és força important. Tota la finca té unes 10 hectàrees de cultiu i a part, hi ha una gran extensió de bosc.
El fred matiner ens rep a la seva explotació, juntament amb el seu gos, amb el nom original de Buscapina,
i un llimoner de llima que plantat davant de la casa crida l’atenció del foraster. Uns detalls, que juntament
amb el blanc de la façana del mas ens trasllada per uns moments al sud d’Espanya, d’on és el pare de Maria
Vicenta. Ella és fruit de la unió entre la Maria Dolors Andrés, de Lliçà d’Amunt, i de Juan Antonio García, de
Granada, que va arribar a Can Boget fa cinquanta anys a fer de mosso, on no només hi ha treballat incansablement sinó que hi ha format una família.
Fa poc temps però que la Maria Vicenta i el seu germà han decidit prendre les regnes de la finca. El pare
i la mare són grans i necessiten de la seva ajuda. Durant molts anys el seu esperit lliure i inquiet l’ha dut
per molts llocs conduint un camió i dedicant-se al transport de mercaderies, una feina dura per tothom i
més per una dona. També ha viatjat molt per gust personal. Ha estat al Nepal, al Marroc, a Xile i als Estats
Units. Totes aquestes experiències personals li han donat un bagatge i una força que ara pot projectar sense
problema a Can Boget, d’on actualment surten productes de la terra de qualitat, cultivats sense productes
químics i respectant la temporada. “Posar-ho en marxa m’ha costat molt, i m’adono que les meves ho-
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l Mercat Setmanal
de Productes de
Proximitat de les
Franqueses
del
Vallès és obert cada dissabte a partir de les vuit
del matí.
En l’actualitat s’hi poden
trobar fruites, hortalisses, llegums, ous, formatges, embotits, etc. Tots
aquests productes tenen
la garantia que provenen
directament dels seus
productors, sense que hi
hagi intermediaris.
La majoria de productors
són de diferents punts de
la comarca del Vallès Oriental, però també n’hi ha
alguns de les comarques
veïnes.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Oli molt fi i equilibrat que prové de la classe d’oliva La Corberana

res no valen gaire. Però compensa perquè després el meu germà
ven els productes que jo mateixa he sembrat i això és una gran
satisfacció”, assegura Maria Vicenta. Can Boget també ven els seus
productes a alguns majoristes de la comarca i fa algunes cistelles
de productes per coneguts que viuen a Barcelona.

Un oli ben especial
A l’hivern a les terres de Can Boget hi neixen cols, enciams i escaroles. També hi trobem faves, pèsols i carxofes. I per sobre d’aquests
cultius s’imposen diferents terrasses amb rengleres d’oliveres,
algunes d’elles imponents pels centenars d’anys que suporten els
seus troncs i les seves branques. L’amfitriona en parla amb orgull
de les seves oliveres. “En tenim 360 unitats i produïm 4.000 quilos

a l’any d’olives”, explica Maria Vicenta. Aquest any les seves olives
estan donant el 18% d’oli, és a dir, de cada 100 quilogram d’olives
surten 18 litres d’oli, unes xifres que no estan gens malament. Per la
campanya de l’oliva necessita de l’ajuda de tres jornalers, així com
també de la del seu germà, que també li dóna un cop de mà. Can
Boget porta a fer l’oli al trull de Bigues i Riells.
És un oli molt fi i molt equilibrat, amb un aroma suau. Alhora té un
gust que embolcalla, que el fa únic perquè prové d’una classe d’oliva
en vies d’extinció, que rep el nom de La Corberana, i que és originària de Corbera del Llobregat. “L’oli provinent d’aquesta classe
d’oliva està catalogat com a bo”, explica Maria Vicenta. “És el nostre producte estrella; menjar-lo acompanyant una torrada de pa
és una delicia”, assegura.

M

aria Vicenta vol continuar amb l’explotació i el seu somni
és continuar vivint del camp fins que es jubili. És per això
que vol introduir nous productes i millorar cada vegada
més la seva finca. “Vull provar diferents varietats de tomàquets i tinc altres coses pensades”, confessa.
Dintre d’aquesta llarga llista de projectes hi ha el de comprar un
centenar de gallines ponedores per fer ous. És una persona emprenedora, molt treballadora i intuïtiva, com ho han estat els seus
progenitors i segur que tirarà endavant sorprenent els seus clients
del mercat amb nous productes, sempre amb el mateix segell de la
qualitat.
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[ grups polítics ]
ajuntament de les Franqueses del Vallès

Francesc Colomé
Portaveu del Grup Municipal Convergència i Unió
PACTE FISCAL. El bon funcionament del model d’Estat del benestar català va començar a torçar-se a partir del 2003 amb el canvi polític a
Catalunya i l’onada econòmica ascendent. Enlloc d’aprofitar els anys de bonança per fer reformes econòmiques estructurals o per incrementar la inversió en innovació per tal de posar els fonaments d’un creixement sòlid, vam invertir els recursos en crear un Estat del benestar
que no ens podíem permetre. El desmesurat nivell de despesa ens ha portat, al 2012, a pagar 2.000 milions d’euros en concepte d’interessos
del deute, el doble que fa dos anys. Les polítiques socials són prioritàries per a l’actual Govern. Les mesures d’estalvi tenen com a finalitat
garantir-ne la sostenibilitat i assegurar-ne l’accés als que més les necessiten. L’Estat del benestar s’ha d’adaptar a la realitat. No tindrem
un Estat del benestar sòlid fins el dia que no hàgim de demanar diners prestats per finançar-lo. Ens cal el PACTE FISCAL.

Esteve Ribalta
Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya
EL TEMPS ENS DÓNA LA RAÓ. Quan el PSC, al 2008 decidírem que era prudent aturar projectes faraònics de CiU a LF com el Falgar i el T.
Auditori, vàrem rebre crítiques. Ara ens preguntem què hauria passat al P. Valencià, també al 2008, si algun governant amb sensatesa hagués aturat l’aeroport de Castelló o molts equipaments innecessaris. Doncs, el que allà hauria passat, és que s’haurien administrat millor
els recursos, preservant àmbits com educació i sanitat. També ens dóna la raó l’esforç per canviar el destí de LF, i construir en 3 anys, 5
equipaments educatius (2 llars d’infants, 2 escoles i 1 institut). Ara no seria possible, i com municipis veïns, mantindríem els nostres nens
en barracons. I la voluntat de progrés amb equipaments esportius com a Llerona i Corró d’Amunt, o canvis històrics a Corró d’Avall, amb la
Rambla i l’entrada des de Granollers, o el projecte de futur per a Bellavista que al PSC estem desenvolupant amb la llei de Barris.

Francesc Torné
Portaveu del Grup Municipal Convergència per Les Franqueses
JA TENIM LA SOLUCIÓ. De sobte, l’Ajuntament ha trobat la solució a la greu crisi econòmica: oferir un curs de risoteràpia als aturats perquè
estiguin més contents, una solució extremadament cruel. Caldria donar suport a les persones aturades de forma efectiva, amb formació,
inserció laboral, autoocupació i altres accions que els permetin tirar endavant, però mai banalitzar la situació que pateix el col·lectiu, a qui
s’ha d’oferir formació i suport per trobar feina. Però a què es dedica el govern municipal? A col·locar en nòmina persones dels partits que el
formen, com el segon d’ERC, que ha passat d’assessor a Cap d’Àrea amb plena dedicació i el doble de sou, i a entrar en l’estructura de treballadors municipals, sense concurs ni partida pressupostària. Aquest és el tracte tan diferent que existeix entre les persones del municipi
i les que estan al govern: ells van distraient els ciutadans que estan a l’atur, mentre es queden càrrecs i diners.

Grup Municipal Les Franqueses Imagina
(El Grup Municipal Les Franqueses Imagina no publica el seu escrit)
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Javier Alvarez
Portaveu del Grup Municipal Partit Popular
RECUPERACIÓN ECONÓMICA SÍ, ¡PERO A LARGO PLAZO! Los presupuestos del estado son austeros. Es una realidad que debe ser entendida
por todos, o sino no saldremos de la crisis que heredamos. En este momento crítico, delicado, el país necesita comprensión, solidaridad, confianza, en lugar de salir a las calles a protestar y hacer huelgas. Cuando esto sucede, no solo en un país sino hasta dentro de casa, se tienen
que adoptar medidas fuertes, de recortes, reformas y austeridad. Una persona sin dinero no puede pretender parecer rica. Antes tiene que
aceptar su condición y luego empezar a mirar cómo ahorrar y cómo generar ingresos. Son principios básicos de la economía con lógica. Al
cumplir estos pasos con rigor, es obvio que llegue la recuperación… pero a largo plazo. No hay fórmulas milagrosas en economía; todo debe
obedecer a un proceso y si es con lógica y responsabilidad, sabremos que vamos por el camino correcto.

Angel Profitós
Portaveu del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya
HEM TOCAT OS. Conciutadans/es, prepareu-vos a sentir i a llegir, d’ara en endavant, mentides i mitges veritats sobre l’actuació d’Esquerra
a l’Ajuntament. ERC ha deixat de ser, per alguns, el pencaire útil que a més de posar ordre a les finances desgraciades de l’Ajuntament i dels
seus voltants (Entorn Verd), i d’entomar les sentències en contra i les factures que portaven anys als calaixos, ho feia bé de preu, i de franc
políticament, perquè hem treballat només per tirar endavant les Franqueses (i així seguirem). Què ha passat? Que la prudència no ens ha
fet traïdors. A Esquerra pensem, com sempre, que qualsevol perjudici intencionat (passat, present o futur) als nostres veïns/es ha de tenir
responsables i conseqüències. Quan llegiu aquest butlletí, ja serà a Antifrau i a Fiscalia un informe sobre la desviació de les obres de la Zona
Esportiva de Corró d’Amunt amb xifres, noms i dates. Hi això no ha agradat a tothom. Hem tocat os (i carn).

Vanesa García
Portaveu del Grup Municipal Unió de Pobles de Les Franqeses
Des del Grup Municipal d’UPLF i des de la nostra regidoria d’obres i serveis, tenim la ferma convicció que s’han d’aplicar unes polítiques
d’austeritat però sense que això rebaixi el servei donat i sempre tenint en compte l’opinió dels veïns. Prova d’aquesta política és el tema de
l’enllumenat públic on s’aconseguirà una rebaixa total d’uns 100.000 € aproximadament en la factura elèctrica. Per altra banda i després de
la poda exhaustiva que s’ha dut a terme al municipi, s’ha procedit a la replantada dels arbres així com la reestructuració de la plaça Gaudí,
on també s’ha tingut en compte l’opinió dels veïns, donant un nou aspecte i guanyant en seguretat de cara als nens que hi juguen. També
s’han replantat els arbres tallats de la plaça de l’Escorxador i hem restaurat i reubicat els bancs existents. Des d’UPLF creiem que el balanç
d’aquests 3 mesos i la feina feta, en àmbits generals, i donat el temps de crisi que vivim, és molt positiu.

Josep Badia
Portaveu del Grup Municipal Plataforma per Catalunya
En el Pleno de marzo se aprovó la ORDENAZA REGULADORA DE OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, este título es engañoso, ya que también se regula el uso de los espacios privados, como espacios entre bloques, pasajes particulares y similares. Esta ordenanza fué aprovada
por los miembros del gobierno municipal CIU-PSC-ERC-PP-VANESA. Esta ordenanza implica más gastos para los comerciantes en la renovación de las mesas y sillas de las terrazas, y más gasto en la liciencia ya que será mínima de 6 meses. Además, el Ayuntamiento cobrará por
terrazas privadas. Los ciudadanos ya habréis visto la subida del IBI que hay que pagar, el regidor, Angel Profitós, prevé cobrar 500.000 euros
más al año. Por contra de la política de ahorro, el sr. Colomé ha contratado al sr. Josep M. Jove, que es el segundo de la lista de ERC, como
Jefe de Hacienda con aumento de sueldo. Así que, más gastos para comerciantes; más impuestos; y más sueldos.
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a BTT Llerona-Puiggraciós
Consell de Poble de Llerona
. Festes Laurona Ruta BTT Llerona-Puiggraciós
Consell de Poble de Llerona
. Festes Laurona Ruta BTT Llerona-Puiggraciós
Consell de Poble de Llerona
. Festes Laurona

[ agenda ]
03 dijous

10 dijous

Taller Especial “Dia de la mare”
17.30 h Aula 2-3 del Centre Cultural de Bellavista
Org. Associació Espai Nadó Les Franqueses,
Grup de Lactància i Criança Respectuosa

Xerrada: “El desenvolupament infantil” a càrrec
del doctor Josep Mombiela, metge fundador del
Institut Mèdic del Desenvolupament Infantil
17.30 h Aula 1 del Centre Cultural de Bellavista
Org. Associació Espai Nadó Les Franqueses,
Grup de Lactància i Criança Respectuosa

05 dissabte
Projecte el Camí. La Garriga - Corró d’Amunt
Activitat d’orientació i senyalització
Sortida Mensual dels Centres Mpals de Joves
Realitzada per l’Associació el PAS, col·laboren
els centres municipals de Joves de Bellavista i
Corró d’Avall. Inscripcions obertes
Al Centre Municipal de Joves Corró d’Avall i al
Centre Municipal de Joves de Bellavista
Sortida Premià de Mar
Visita al Centre de Recuperació d’Animals Marins
(CRAM) Preu: 12 € inscrits als casals i 15 € no
inscrits als casals. Inscripcions obertes
Al Casal Infantil Municipal de Corró d’Avall i al
Casal Infantil Muncipal de Bellavista
1r Cros Escola Camins
17.30 h Escola Camins
Org. AMPA Escola Camins
Trobada Anual Escoles de Bàsquet
9 h Pavelló poliesportiu municipal de Corró
d’Avall
Trobada Escola de Tennis
9 h Pistes de tennis del Complex Esportiu
Municipal
Org. Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana

06 diumenge
Caminada guiada per Corró d’Amunt
9 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt
Matança del porc
12 h Consell del Poble de Llerona
Org. Peña Barcelonista de Llerona

08 dimarts
‘Bona nit’. Hora del conte especial nadons, a
càrrec de Bruno Morera
17.30 h Sala de lectura Can Ganduxer
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Xerrada informativa: Tasques de l’AMPA i nou
funcionament del projecte de socialització de
llibres de text
19.30 h Biblioteca Institut El Til·ler
Org. AMPA INS El Til·ler

13 diumenge
Visita pastoral del Bisbe de Terrassa a les
parròquies de Sant Mamet de Corró d’Amunt i de
Santa Coloma de Marata
08.30 h Missa Estacional a Corró d’Amunt,
trobada amb la comunitat, visita temple, revisió
llibres parroquials
11 h Missa Estacional a Marata, trobada amb la
comunitat, visita temple, revisió llibres parroquials i rector

Ruta BTT Llerona-Puiggraciós
8 h Consell de Poble de Llerona
Org. Festes Laurona
Open de Barcelona de BTT i Open Infantil de BTT
9 h Corró d’Amunt
Org. Club Ciclista Corró d’Amunt

21 dilluns
Taller d’ auto-compostatge o compostatge
casolà. Inflables i activitats pels menuts
Activitat gratuïta. Inscripcions a l’Oficina del Pla
de Barris, al tel. 938 616 221 o al mail:
pladebarris@lesfranqueses.cat
18 h Plaça Major de Bellavista
Col·l. Agència de Residus de Catalunya i Consorci
de Gestió de Residus del Vallès Oriental

16 dimecres
Xerrada: “Com millorar la meva vida, a la meva
edat” a càrrec de Mònica Velázquez, terapeuta
especialitzada en teràpies alternatives. Activitat
emmarcada dins del Programa de Dinamització
de la Gent Gran
17.30 h Casal Cultural de Corró d’Avall

17 dijous
La Rotllana: parlem de... “L’alimentació
complementària”
17.30 h Aula 1 del Centre Cultural de Bellavista
Org. Associació Espai Nadó Les Franqueses,
Grup de Lactància i Criança Respectuosa

20 diumenge
Concert de Marata, núm. 207. El Duet Fononèsia,
format per Mireia Latorre, soprano, i per Peter
Krivda, viola de gamba soprano i baix, interpretarà cançons i melodies occitanes del segle XVIII.
En acabar el concert, missa celebrada, cantada
i predicada en occità. Celebrant: mossèn Jòrdi
Passerat, de Tolosa de Llenguadoc.
10 h Parròquia de Santa Coloma de Marata

24 dijous
Espais de Lectura
Comentari del llibre ‘L’ombra del vent’ de Carlos
Ruiz Zafón
18 h Biblioteca Municipal
Taller: “Pilates amb nadons” a càrrec de Fit
Estudi Pilates
17.30 h Aula 1 del Centre Cultural de Bellavista
Org. Associació Espai Nadó Les Franqueses,
Grup de Lactància i Criança Respectuosa

26 dissabte
1a trobada d’intercanvi coral en commemoració
del centenari de l’Ajuntament de les Franqueses
del Vallès dansa
Concerts a:
20.30 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
20.30 h Església de Santa Maria de Llerona
20.30 h Església de Sant Mamet de Corró
d’Amunt
Org. Associació d’intercanvis Socials i Culturals

“Maig ventós i juny calent, fan bon vi i
millor forment”

review
27 diumenge
Concert del conjunt de corals de la 1a
trobada d’intercanvi coral en commemoració
del centenari de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès
17 h Teatre Auditori de Bellavista
Org. Associació d’intercanvis Socials i Culturals

XXIII Fira de
Sant Ponç

28 dilluns
31 dijous
Rodant pel món amb la Lila. Hora del conte, a
càrrec de Raquel de Manuel Mur
17.30 h Biblioteca Municipal
Concert del mes
18.30 h Auditori de l’Escola Municipal de Música
Xerrada: “Defensa personal per a mares” a càrrec de Jose M. Guisado, mestre d’arts marcials i
defensa personal i la psicòloga Jéssica Gonzàlez
17.30 h Aula 1 del Centre Cultural de Bellavista
Org. Associació Espai Nadó Les Franqueses,
Grup de Lactància i Criança Respectuosa

activitats
HORARI EXTRAORDINARI DE LA SALA
D’ESTUDI DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Amb l’arribada dels exàmens, la Biblioteca
Municipal amplia l’horari de la seva sala
d’estudi.
A partir del 15 de maig i fins el 30 de juny, la
sala restarà oberta tots els dies de la
setmana fins les 22 h del vespre
Matins: dimarts, dimecres, dissabtes i diumenges, de 10-14 h
Tardes: de dilluns a diumenge, de 16-22 h
Diumenge 24 de juny, la sala d’estudi estarà
tancada
Dissabtes tarda i diumenges tot el dia:
entrada per la cafeteria del Centre Cultural
(carrer Navarra)
CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS
OBERTES AL PÚBLIC
Diumenges 6, 13, 20 i 27 de maig
10.30-13.30 h Circuit de Cal Gabatx
Org. CE Ferroviaris VIA OBERTA

X. Solanas

Concert del mes
18.30 h Auditori de l’Escola Municipal de Música

13 diumenge
A la Rambla i a la plaça de Can Font
10 h Xocolatada - Gimcana del Centenari.
Adreçada a infants i famílies a càrrec dels
casals infantils municipals- Taller infantil de
pintura. Org. Can Font
10.45 h Timbalada del Grup de Diables Els
Encendraires
11 h Acte inaugural i tronada
11.15 h Taller infantil de bonsais amb l’Associació Art del Bonsai
11.30 h Espectacle itinerant Moments del
passat a càrrec La Cremallera

activitats
MOU-TE CONTRA EL CÀNCER
26 dissabte
9 h -15 h
Masterclass de Pilates, Spining i Dansa
del Ventre
Inscripcions: al mateix dia de l’activitat
Plaça de l’Espolsada
Org. Festuks i Oncovallès
1R TORNEIG DE LES FRANQUESES
EL+9 PÀDEL NOX VS VOLKL
Del dilluns 28 de maig al diumenge 3 de juny
A les pistes de pàdel Complex Esportiu
Municipal de les Franqueses
Org. +9Pàdel
I CIRCUTI DE PÀDEL SENSATION
DEL VALLÈS ORIENTAL
Del dissabte 19 al diumenge 27 de maig
Pistes de tennis del Complex Esportiu
Municipal Inscripcions: 650 605 200 /
inscripcionespadel@gmail.com
Org. Pàdel Sensation
Col·l. Complex Esportiu Municipal
CASALS MUNICIPALS D’ESTIU 2012
Casals d’estiu a Bellavista, Corró d’Amunt,
Corró d’Avall i Llerona
Juny-juliol 2012 Campaments i colònies
Inscripcions: empadronats al municipi del 14
al 25 de maig i no empadronats del 21 al 25
de maig (places limitades)
Al Casal Infantil Municipal de Bellavista i al
Casal Infantil Municipal de Corró d’Avall

13 h Un most amb la Cívica

exposicions,
cursos i tallers

13.30 h Cercavila de dites i contes encadenats càrrec La Cremallera

EXPOSICIÓ NOVEL·LA ROMÀNTICA

16.30 h Espectacle Ves allà on et portin els
teus peus de Laura Kibel

Del 24 de maig al 21 de juny
A la Biblioteca Municipal

12.30 h Espectacle Ves allà on et portin els
teus peus de Laura Kibel

17 h Espectacle itinerant Els Minairons a
càrrec La Cremallera - Gimcana Jove del
Centenari a càrrec dels centres municipals
de Joves de Bellavista i Corró d’Avall
18 h VI Cantata Municipal. Hi participen els
alumnes de 2n de primària de les escoles del
municipi i de l’Escola Municipal de Música
19 h Espectacle Ves allà on et portin els teus
peus de Laura Kibel
19.30 h Degustació d’Aigua de Corró Espectacle itinerant Cirkatum a càrrec de La
Cremallera

EXPOSICIÓ “DIBUIXOS SERGI GARRIGA
MARRERO”. ESPAI D’ART JOVE
Del 16 d’abril al 31 de maig
De dilluns a divendres de 16-20.30h
Al Servei d’Informació Juvenil, ESPAI ZERO
CONCURS ON-LINE, HI HA ALGÚ???
Del 14 al 25 de maig
Bases de participació:
http://sijespaizero.wordpress.com
MÉS INFORMACIÓ A LA WEB:

www.lesfranqueses.cat
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