ACTA DE SESSIÓ
DEL CONSELL DEL POBLE DE LLERONA
Data: 12 de desembre de 2016
Horari: 20,30 a 22,15 hores
Lloc: Seu del Consell del Poble de Llerona
Hi assisteixen:
ROSA MARIA PRUNA, presidenta
ELISABET PERICAS TAULATS, vocal
ISIDRE GARRIGA PORTOLA, vocal
SALVADOR DOMINGUEZ RODRIGUEZ, vocal
MERCÈ GUTIERREZ CORCHADO, secretaria delegada
Excusa la seva assistència:
SONIA DE ALIER MILLET, vocal
GLORIA LLOREDA, vocal
JOSEP LLEONART, vocal
JORDI GANDUXÉ PASCUAL, vocal
ENRIC GARRIGA, vocal
JOSEP GIRBAU, 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.
Es procedeix a l’aprovació de l’acta de la sessió del 7 de novembre 2016, l’acta
s’aprova .
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 DEL 24 DE NOVEMBRE DE 2016
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ –
ENTESA EN DEFENSA DE L’ACCÉS UNIVERSAL A LA UNIVERSITAT PÚBLICA
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ
– ENTESA PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESTACIÓ METEOROLÒGICA AUTOMÀTICA
OFICIAL DE LA XARXA D’ESTACIONS AUTOMÀTIQUES (XEMA) A LES FRANQUESES DEL
VALLÈS

MOVIMENTS REGISTRE CONSELL DEL POBLE:
ASSOCIACIÓ FESTES LAURONA: SOL.LICITEN LES INSTAL.LACIONS CONSELL
31 DE DESEMBRE, 14 DE GENER
INSTITUT CATALÀ DE SALUT: CAMPANYA VACUNACIÓ 9 DE NOVEMBRE DE
2016

III. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA.La senyora presidenta inicia la sessió explicant com va anar la Festa de la Mongeta
del Ganxet que va acollir centenars de persones més que l’any passat. La festa,
organitzada des de l’àrea d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat, enguany va comptar
amb la col·laboració de més entitats que mai: Festes Laurona, el Camper Club Ganxet,
els Sardanistes franquesins, els Gegants de les Franqueses, a més a més de tenir el
suport de la Diputació de Barcelona, dels pagesos de Llerona i el restaurant Casa de
la Mestra de Llerona.
La festa va començar amb una trobada de productors que va reunir paradistes d’arreu
de Catalunya. Després, el públic va poder veure de prop el procés de batuda,
garbellada i tria de mongetes en una demostració dels pagesos locals. La cuinera Ada
Parellada no va faltar a la festa, i en aquesta ocasió va oferir un taller de cuina familiar
que va ser tot un èxit, amb més de 80 persones. A la tarda, el torn va ser per al cuiner
mediàtic Marc Ribas, del programa Cuines de TV3.
El 5è Concurs de cuina va comptar amb 16 participants, els guanyadors del qual van
ser:
•
•
•

1r premi: Joan Villaret, amb el plat “Mongetes amb cloïsses” (núm. 16)
2n premi: Rosa Moreno, amb “Crema de mongetes amb mandonguilles de
botifarra” (núm. 8)
Accèssits:
Paquita Grau, amb “Mongetes amb botifarra cansalada i bolets” (núm. 1), per la
qualitat de la cocció de les mongetes
Teresa Ferré, amb “Pastissets d’una altra manera” (núm. 7), per l’originalitat de
fer unes postres amb mongetes

Els accèssits no estaven previstos però, davant l’alta qualitat dels plats presentats es
va considerar donar-los. El jurat del concurs va ser Marc Ribas, Ada Parellada i Miquel
Ollé.
A continuació, la presidenta va informar que ja s’havia fet l’estudi de mesurament:

“MESURAMENTS DE LA IMMISSIÓ EXTERIOR EN VIVENDES AFECTADES PER
INDÚSTRIES DEL PLA DE LLERONA”, i que es faran les actuacions oportunes.
Comenta també que ja esta al consell el planell de les obres del parc del Falgar, i que
ja s’han podat els arbres de la zona de la ctra. de Ribes a l’alçada del Caprabo i fins al
carrer Catalunya.
Informa que el calendari per aquest any 2017 ja esta preparat i que les imatges son
cedides per el Sr. Rodoreda.

IV.-INFORMACIÓ DE LES ENTITATS.Pel que fa a les entitats, pren la paraula el president de Festes Laurona va recordar
que estaran a la fira d’entitats que organitza l’Ajuntament, i que el diumenge 18 es farà
el caga tió a la carpa.
La Sra. Elisabet Pericas, d’ILFC-E, va comentar que el mes de desembre/gener s’esta
treballant per un projecte sobre el problema dels refugiats. També que estaran en la
fira d’entitats.

V.-TORN OBERT DE PARAULES.La Sra. Presidenta dóna pas a les intervencions.
Es reitera la queixa de que hi ha cotxes abandonats a la via pública durant temps.
Pren la paraula un veí i comenta a Can Parets el pins estan aixecant tota la calçada.

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

