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Els processos participatius 
del Parc del Falgar i el Centre 

Cultural de Corró d’Avall, en marxa
Aprovat el pressupost de l’Ajuntament del 2011

Jornada de petanca del conseller 
Felip Puig a Corró d’Amunt

Nou recorregut i refugi a Can Sorgues

Festes Majors molt participatives
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Telèfons d’inTerès

Urgències
Policia Local 93 846 75 75
Mossos d’Esquadra 088
Creu Roja 93 861 12 40
Bombers 085
Centre coordinador d’ambulàncies 902 23 20 22
Hospital General de Granollers 93 842 50 00

Ajuntament
Oficines del SAC de l’Ajuntament 93 846 76 76
Àrea d’Infància i Joventut 93 846 65 06
Oficines del SAC de Bellavista 93 861 54 35
Oficina Tècnica Pla de Barris 93 861 62 21
Dinamització Econòmica 93 844 30 40
Serveis Socials 93 846 58 62
Patronat Mun. de Cultura i Educació 93 846 65 06
Patronat Municipal d’Esports 93 846 70 83
Pagesia 93 861 63 60
Consell del Poble de Llerona 93 849 39 39

Centres de salut
CAP Bellavista 93 861 80 30
CAP Corró d’Avall 93 840 42 00

farmàcies
Bellavista 93 849 35 92
Corró d’Avall (ctra. de Ribes) 93 849 37 72
Corró d’Avall (C/ Sant Antoni) 93 840 48 66

Centres per a la gent gran
Casal d’avis i Centre Social de Bellavista 93 846 44 88
Casal d’avis de Corró d’Avall 93 846 87 00
Centre de Dia de Corró d’Avall 93 846 86 99
Residència Les Franqueses 93 840 59 90

instal.lacions esportives
Complex Esportiu Mpal. (pisc. coberta) 93 840 48 80
Zona Esportiva de Llerona 670 09 45 28
Camp de Futbol de Corró d’Avall 670 09 45 27
Pistes Municipals de Petanca 637 78 57 46
Zona Esp. Mpal. de Corró d’Amunt 637 78 57 45

Centres culturals
Centre Cultural Can Ganduxer 93 846 65 06
Biblioteca Municipal 93 840 43 88
Casal Cultural de Corró d’Avall
Centre Cultural de Bellavista 93 840 57 82
Centre Cultural de Marata 93 849 31 04
Centre d’Art i Noves Tecnologies Can Font 93 840 33 75

Horari de visites dels regidors de l’Ajuntament

ALCALDE 
Francesc Colomé, hores concertades 

CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT: 
Rosa Maria Isidro, dijous, de les 11 h a les 12 h a Can Ganduxer

AGRICULTURA, TERRITORI I SOSTENIBILITAT:  
Rosa Maria Pruna, dimecres, de les 10 h a les 12 h a Can Ribas

ESPORTS 
José Ramírez, dimecres, de 10 h a 13 h al Patronat Municipal d’Esports

SANITAT I GENT GRAN:  
Rosa Maria Pruna, hores concertades

URBANISME:
Esteve Ribalta, dimarts, de 16 h a les 18 h.

ACTIVITATS, HABITATGE I PLA DE BARRIS:
Juan Antonio Marín, dimarts, de 16 h a les 18 h.

SEGURETAT CIUTADANA: 
Josep Randos, dimecres de 16 h a 18 h a la Policia Local

POLÍTIQUES SOCIALS:  
Gisela Santos, dimarts, de 16h  a 18 h Els dos primers dimarts de mes al 
Local de Polítiques Socials de Bellavista i els dos segons dimarts al de 
Corró d’Avall.

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA: 
Javier Álvarez, divendres, de les 11 h a les 13 h Masia a Can Ribes

SERVEIS CENTRALS, HISENDA i PARTICIPACIÓ: 
Àngel Profitós, dimarts de 16 h a 18 h

OBRES I SERVEIS:
Vanessa García, dimecres de 12 h a 14 h

serveis infantils i juvenils
Casal Infantil de Bellavista 93 840 57 80
Casal Infantil de Corró d’Avall 93 846 65 06
Centre de Joves de Bellavista 93 840 57 80
Centre de Joves de Corró d’Avall 93 840 49 67
Servei d’Informació Juvenil Bellavista 93 840 46 24

Centres educatius i formatius
Escola Bressol Municipal Massagran 93 840 35 75
Escola Bressol Mpal. Les Tres Bessones 93 849 84 83
Escola Bressol Municipal Cavall Fort 93 846 34 94
CEIP Bellavista-Joan Camps 93 846 62 29
CEIP Joan Sanpera i Torras 93 849 55 94
CEIP Guerau de Liost 93 846 32 16
CEIP Camins 938 402 215
IES Lauro 938 402 852
IES El Til·ler 938 407 266
Escola Mpal. de Música Claudi Arimany 93 846 56 36
Escola d’Adults-Centre d’Autoformació 93 840 26 53
Centre d’Innovació i Form. Ocupacional 93 840 39 30
Centre Tècnic del Vallès 93 861 62 57
Centre de Recursos Agraris 93 844 30 40

Parròquies
Santa Eulàlia de Corró d’Avall 93 849 26 38
Santa Maria de Llerona 93 849 28 38
Santa Coloma de Marata 93 849 31 04
Sant Mamet de Corró d’Amunt 93 849 31 04

Transports
RENFE (informació) 902 24 02 02
Autobusos Sagalés 93 870 78 60
Taxis M. Eugenia Hernández 629 94 19 50
Taxis Miguel Azor 93 846 30 75

Companyies de serveis
Enher-Fecsa (electricitat) 93 701 73 00
Estabanell y Pahisa (electricitat) 93 860 91 00
Gas Natural 93 870 32 54
Sorea (aigua) - oficines 93 879 49 46
Sorea (aigua) - avaries 902 25 03 70

Altres
Viver d’empreses 93 840 43 15
Recollida de mobles i estris vells 93 796 36 61
Deixalleria 93 744 50 58
Jutjat de Pau 93 846 55 78
Recaptació (OALGT de la Diputació) 93 840 28 55
Oficina de Correus 93 849 59 55
Les Franqueses Entorn Verd, S.A. 93 846 81 64
Tanatori 93 861 82 30
Notaria 93 846 86 11
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Dies per 

a la recollida de

trastos i voluminosos

MOLT IMPORTANT!

Abans de deixar-los al carrer cal

 trucar al tel. 900 101 338

Bellavista, dimarts    

Resta del municipi, dijous
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És cert que ens trobem en un moment molt delicat dins del context econòmic actual i és in-

evitable acceptar amb resignació que venen temps difícils, de retallades i d’apretar el cinturó 

tant com puguem. És per això que en el proper any haurem de ser molt cauts i curosos amb 

les inversions que tirem endavant a les Franqueses. Un primer pas per planificar les actuacions 

i el full de ruta del proper any ha estat el d’aprovar per ple el pressupost del 2011, del qual en 

teniu una àmplia informació en aquest butlletí. Es tracta d’un pressupost de regularització, que 

l’únic que suposa és que l’Ajuntament de les Franqueses recuperi la normalitat i tingui una base 

d’on partir per preparar el pressupost de cara al 2012. La Comissió d’Estudi de les Finances 

Municipals ja ha començat a treballar amb els objectius de garantir la racionalització econòmica i 

la transparència en la gestió de govern. Tots els grups amb representació municipal formen part 

d’aquesta comissió i això és un símptoma més del tarannà obert que demostra el nou equip 

de govern, plural i disposat a estudiar i encabir propostes, sempre que siguin beneficioses pel 

municipi i al marge de les possibles diferències polítiques.

Estem treballant en aquests aspectes més econòmics així com també en els processos par-

ticipatius que han de desencallar dos projectes molt importants per al nostre municipi: el Parc 

del Falgar i el Centre Cultural de Corró d’Avall. Aviat podrem explicar-vos com i quan podreu 

presentar les vostres propostes. Hem de sentir la vostra veu perquè només junts podem tirar 

endavant. Ja ho diuen que en temps de crisi s’ha de ser creatiu. I no cal anar molt lluny per veure 

que aquí, a les Franqueses, en som i molt de creatius i participatius. I si no fixeu-vos en la gran 

participació que han tingut totes les festes majors del municipi. No em cansaré d’agrair pública-

ment tota la tasca que duen a terme les persones organitzen al llarg de tot l’any aquestes festes 

majors. Gràcies a aquestes persones i entitats hem pogut gaudir de moments màgics.

Per últim, no m’agradaria acabar aquest escrit sense comentar-vos que l’any que ve l’edifici 

de l’Ajuntament complirà cent anys i que ja estem treballant per celebrar-ho com cal. Tenim un 

edifici que és una joia del modernisme i ens n’hem de sentir orgullosos fins al punt de preparar 

uns actes especials com es mereix l’edifici i com us mereixeu les franquesines i els franquesins.

 4-5 Actualitat: Processos participatius del Falgar i Centre Cultural

 9 Cultura: Nou recorregut i refugi a Can Sorgues

 14-15 Notícies: L’Ajuntament aprova els pressupostos del 2011

 17 a 21 Cultura: Molta participació a les festes majors

 23 a 25 Opinió: Grups polítics municipals

 28 Entrevista: Glòria Puig i Conxita Pericas de Corró d’Amunt
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Les Franqueses 
dóna sortida a dos 

projectes encallats: 
el Parc del Falgar

 i el Centre Cultural 
de Corró d’Avall 

L’Ajuntament de les Franqueses està fent els 
primers passos per donar sortida a dos pro-
jectes importants per al municipi, que estan 
encallats des de fa anys. Es tracta del Parc del 
Falgar i del Centre Cultural de Corró d’Avall. 
I un d’aquests primers passos per fer realitat 
aquestes actuacions és la preparació de dos 
processos participatius des de l’Àrea de Ser-
veis Centrals, Hisenda i Participació de l’Ajun-
tament. L’objectiu d’aquests processos tal i 
com explica el regidor de l’àrea Àngel Profitós 
és “escoltar la veu de les ciutadanes i ciuta-
dans del municipi”. En aquest sentit, l’alcalde 
i el regidor Àngel Profitós coincideixen en què 
és molt important que les persones s’impliquin 
i facin arribar la seva opinió de com haurien 
de ser aquests dos espais públics. El regidor 

recorda també que amb la posada en marxa 
d’aquests processos participatius es dóna com-
pliment a un dels punts establerts en l’acord 
de govern signat entre CiU i ERC per als anys 
2011-2015. Recordem que tant en un cas com 
en un altre, les obres dels dos projectes van 
començar en el darrer mandat de l’alcalde 
Francesc Torné i es van aturar durant el govern 
de l’alcalde Esteve Ribalta.
“Nosaltres no volem entrar en les decisions 
del passat, sinó que el que volem és donar 
sortida a aquests projectes i que finalment 
la gent del municipi en pugui fer ús”, mani-
festa l’alcalde Francesc Colomé. És en aquest 
sentit que s’estan preparant els dos processos 
que tindran diferents fases:
- Fase d’informació: durant aquesta etapa es 
facilitarà la informació necessària a la població 
dels dos projectes que es volen desenvolupar 

i quins usos se’ls pot donar.
- Fase d’aportació d’idees: s’establiran unes re-
gles per poder traslladar les idees a l’Ajunta-
ment.

- Fase de valoració de les propostes: una comis-
sió tècnica formada per professionals valorarà 
els diferents projectes i se’n triaran tres.

- Fase d’exposició pública: les tres propostes 
s’exposaran públicament perquè els ciutadans 
i ciutadanes en tinguin coneixement.

- Fase final de votació: els ciutadans i ciutada-
nes podran decantar-se per un dels projectes. 

 
A partir d’aquestes votacions sortirà un projec-
te guanyador. S’encarregarà el projecte oportú, 
s’haurà d’aprovar pel ple municipal i finalment, 
un cop el seu finançament estigui resolt, es po-
drà executar l’obra.
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Altres experiències 
a Sant Boi del Llobregat, 
Sabadell i Girona
En els darrers anys diversos municipis i ciutats 
han buscat la implicació ciutadana en moments 
puntuals en què es vol fer uns transformació 
urbana que sigui de vital importància per al de-
senvolupament futur d’aquell espai en concret, 
i de la ciutat en general. Un exemple proper és 
el procés participatiu que va dur a terme durant 
el 2010 l’Ajuntament de Sant Boi del Llobregat 
per realitzar el projecte de futur de l’Ateneu 
santboià, un equipament històric en molt mal 
estat que l’Ajuntament volia recuperar per a 
la ciutadania a partir del moment que va pas-
sar a ser de titularitat municipal. Fruit d’aquest 
procés participatiu es va poder constituir una 
comissió ciutadana que tenia per objectiu de-
batre i consensuar els criteris per redactar el 
Pla d’Usos del futur Ateneu santboià. L’Ajun-
tament de Sabadell va distribuir, l’any 2010, un 
qüestionari entre els ciutadans per debatre els 
futurs usos de la plaça Espanya, abans que co-
mencessin les obres que havien de convertir 
aquest espai urbà en el punt neuràlgic de con-
nexió de diferents mitjans de transport públic. 
L’Ajuntament de Girona també va engegar un 
procés participatiu per al pla d’usos 
del Parc de la Devesa. Aquest 
parc és l’espai verd urbà 
més gran de la ciutat 
de Girona i un dels 
més grans del país. 
L’objectiu d’aquest 
procés participatiu 
engegat el març 
del 2011 era definir 
quins són els usos 
que la Devesa ha de 
tenir en un futur.

 
Els Parcs del Falgar i 
de La Verneda – Llerona
El Parc del Falgar és una àmplia extensió de 
terreny situada al costat de la llera del riu Con-
gost, al polígon Pla de Llerona. Aquesta exten-
sió de terreny té una superfície de 126.849,58 
metres quadrats. L’espai gaudeix d’una situació 
privilegiada, ja que queda delimitat per la penya 
natural existent, el riu Congost, el pont de Lle-
rona i el gual que connecta la via Europa amb 
Corró d’Avall. Els terrenys del Falgar eren an-
tigues zones inundables que, de mica en mica, 
han estat guarides de les riuades per les pro-
teccions que s’hi ha anat realitzant al llarg dels 
anys. El Parc del Falgar té a la part nord un llac.

L’àmbit de la Verneda és una de les zones 
verdes del Sector P. Aquest espai verd és una 
perllongació del Parc del Falgar i té una super-
fície de 44.330, 20 metres quadrats. L’espai està 
delimitat en gairebé tot el seu perímetre per 

dos elements naturals: la Penya i el riu 
Congost. En els seus extrems hi ha 

al nord el futur Parc del Falgar i 
al sud la zona verda del polí-
gon industrial Congost. Tam-
bé es troba al costat el camí 
antic de Vic que connecta el 
polígon industrials del Pla de 
Llerona amb el nucli urbà de 

Corró d’Avall. A més, per so-
bre de l’àmbit hi passa el nou 

pont del riu Congost

El Centre Cultural de Corró d’Avall
L’equipament que en el seu moment es va 
planificar i començar a construir com a Cen-
tre Cultural de Corró d’Avall està situat en un 
solar que té una superfície de 6.943,36 me-
tres quadrats i que està envoltat d’habitatges, 
en una zona plenament urbana. Aquest solar 
està situat entre els carrers Tagamanent, Onze 
de Setembre i Verge de Montserrat. A prop 
d’aquest solar hi ha d’altres equipaments com 
el Centre Cultural Can Ganduxer, l’IES el Til·ler 
o el CEIP Joan Sanpera. El projecte incloïa un 
teatre, una biblioteca, un espai polivalent i una 
cafeteria-restaurant. Les obres estan aturades 
des del mes d’agost de 2008 i es van adjudicar 
a l’empresa SACYR el 15 de març de 2007.

Corró d’Amunt, Marata, Llerona, Corró d’Avall, Bellavista 



Finalitzen les obres de millora 
del carrer Migdia a Corró d’Avall

2.500 alumnes inicien 
el nou curs escolar amb 
normalitat al municipi

La Policia 
Local deté una 
persona que 
realitzava caça 
furtiva d’ocells

L’alcalde i el regidors d’Urbanisme, d’Obres i Serveis i de 
Serveis centrals van visitar l’actuació el passat mes d’agost

L’IES El Til·ler completa 
aquest any el cicle d’ESO

Material intervingut en l’operació

Les obres del millora del carrer Migdia a Cor-
ró d’Avall van finalitzar aquest estiu. A principis 
d’agost, l’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Francesc Colomé, va visitar aquesta actuació, 
entre el carrer de la Serra i l’avinguda de Santa 
Eulàlia, acompanyat del regidor d’Urbanisme, 
Esteve Ribalta, i la regidora d’Obres, Vanessa 
Garcia i el regidor de Serveis Centrals, Hisenda 
i Participació, Àngel Profitós. 

L’alcalde i els regidors van parlar amb diver-
sos veïns i veïnes del carrer i van copsar que 
la majoria estan molt satisfets del canvi. “Amb 
aquest intercanvi espontani amb els veïns i veï-
nes hem pogut veure que estan contents amb 

les millores que hem en el seu carrer”, assegu-
ra Francesc Colomé.

La principal millora que s’ha fet en aquest 
carrer és l’eixamplament d’una de les voreres, 
la del costat de les cases, i l’eliminació de la 
vorera estreta del costat del mur que separa el 
carrer del passeig de l’antiga via del ferrocarril. 

El projecte, amb un pressupost de 
135.229,79 euros, gaudeix d’una subvenció pel 
total del seu cost de la Diputació de Barcelona. 

 
Canvis en el sentit del trànsit 
El projecte també ha suposat un canvi en el 
sentit del trànsit. Així de la meitat del carrer, a 

L’inici del curs escolar 2011-2012 a les Fran-
queses del Vallès per part dels 2.533 alumnes 
que van començar les classes el 12 de setem-
bre es va fer amb total normalitat. En aquest 
curs en les cinc escoles del municipi, Joan San-
pera i Torras, Camins, Colors, Bellavista-Joan 
Camps i Giró, Guerau de Liost, i els dos insti-
tuts, IES Lauro i IES El Til·ler el nombre d’alum-
nes d’educació infantil i primària és de 1.776 i 
de 757 d’ensenyament secundari.

Nou P3 a l’escola Camins
Entre les novetats del present curs escolar a 
les Franquess del Vallès s’ha de fer esment que 

l’escola Camins inicia un nou P3. Al centre hi ha 
enguany 302 alumnes, 178 de cicle infantil i 124 
d’educació primària.

El nombre d’alumnes a l’escola Bellavista-
Joan Camps i Giró és de 318, dels quals 135 
corresponen a cicle infantil i 273 a primària. 
L’escola Colors té enguany 193 alumnes, amb 
un total de 126 de cicle infantil i 67 de primà-
ria. A l’escola Guerau de Liost hi ha en aquest 
curs 476 alumnes, amb 150 alumnes de cicle 
infantil i 326 d’educació primària. L’escola Joan 
Sanpera és la que compta amb major nombre 
d’alumnes de les Franqueses del Vallès, amb un 
total de 487 dels quals 155 són de cicle infantil 
i 332 de primària.

L’IES El Til·ler 
completa el cicle d’ESO
Pel que fa als dos instituts del municipi, la prin-
cipal novetat és que en aquest curs l’IES El Til-
ler completa el cicle d’ESO, amb les primeres 
dues classes de quart. Al centre hi haurà qua-
tre primers, quatres segons, tres tercers i dos 
quarts. Al centre encara no es cursa batxillerat. 
El total d’alumnes de l’IES Til·ler en aquest curs 
és de 279.

El nombre d’alumnes de l’IES Lauro és 
de 478, distribuïts de la següent manera, 259 
alumnes d’ESO, 118 alumnes de batxillerat, 38 
alumnes de cicle formatiu de grau mitjà i 63 
alumnes de cicle formatiu de grau superior.

A les Franqueses dels Vallès els horaris de 
les escoles amb l’aplicació de la sisena hora ha 
passat a ser de les 9 h a les 12.30 h al matí i de 
les 15 h a les 16.30 h a la tarda.

l’alçada del carrer de la Vesprada, el sentit del 
trànsit és nord i a partir de l’altre carrer per-
pendicular (que no té nom) el sentit és sud. El 
canvi s’ha fet per motius de seguretat, ja que 
d’aquesta manera els vehicles no poden anar a 
una velocitat elevada pel carrer. 

La Policia Local de les Franqueses del Vallès va 
detenir a principis de setembre una persona 
per un presumpte delicte contra la flora i fauna 
per realitzar caça furtiva de fringíl·lids (espècies 
d’ocells de gàbia molt apreciats com el pinsà i 
la cadernera). El detingut, de 26 anys, veí de 
Lliçà d’Amunt i de nacionalitat espanyola, es-
tava acompanyat d’una altra persona que ha 
aconseguit fugir.

A més de la detenció, la Policia Local de 
les Franqueses del Vallès va intervenir divers 
material utilitzat per a la caça furtiva com ara 
xarxes japoneses i gàbies, així com un exem-
plar de cadernera. El material i l’ocell va quedar 
comissats i dipositats en dependències del cos 
d’agents rurals i el denunciat va quedar en lli-
bertat pendent de judici. 

En la mateixa operació també es va inter-
venir una imitació d’arma de guerra de les ano-
menades “d’airsoft” utilitzada fora de l’àmbit 
autoritzat segons el reglament d’armes.
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Els dos mercats del dissabte de 

Corró d’Avall conviuen a la rambla 

Suport a 200 persones aturades 
a través dels Itineraris Personals 
d’Inserció (IPI) La Fira 

de Nadal es 

celebrarà el 17 i 

18 de desembre 
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Des d’aquest mes de juliol els dos mercats de 
venda ambulant del dissabte al matí de Cor-
ró d’Avall conviuen a la rambla de la carre-
tera de Ribes. El nou govern encapçalat per 
l’alcalde Francesc Colomé va decidir traslladar 
el Mercat Setmanal de Productes de Proximi-
tat, que des dels seus inicis tenia lloc a la plaça 
de l’Espolsada. Segons que explica la regido-
ra d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat, Rosa 
Pruna, la decisió s’ha pres amb la intenció 
“d’aprofitar sinergies”. A la rambla ja hi ha un 
mercat consolidat, que gaudeix d’un públic fi-
del i és per aquest motiu que “la confluència 
dels dos mercats suposa un benefici tant 
per als paradistes com per als 
consumidors”, assegura la 
regidora. Les parades 
del mercat setmanal 

se situen entre l’olivera de la rambla i la plaça 
de Can Font, aproximadament. A continuació 
d’aquestes parades, s’emplacen els venedors 
de productes de proximitat.

Al Mercat de Proximitat s’hi pot trobar 
fruites, hortalisses, llegums, ous, formatges, em-
botits, etc. Tots aquests productes tenen la ga-
rantia de que provenen directament del 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 de comarques veïnes. El Mercat Setma-
nal de Corró d’Avall també destaca per la seva 
qualitat en els productes. En l’actualitat té una 

dotzena de parades i és un mercat 
força consolidat, amb una ofer-

ta de productes molt varia-
da: fruites i verdures, pa 

i coques, llenceria, lle-
gum, sabateria i ferre-
teria. L’ampli ventall 
de productes s’ha 
ampliat recentment 
amb la incorpora-
ció de dues para-
des més. La gestió 

d’aquest mercat es 
fa des de l’Àrea de 

Dinamització Econòmi-
ca de l’Ajuntament de les 

Franqueses del Vallès.

Ja queden menys dies perquè es celebri una 
nova edició de la Fira de Nadal de les Franque-
ses. Aquest any la XVI Fira Mercat de Nadal i 
VII d’Entitats tindrà lloc el cap de setmana del 
17 i 18 de desembre. A l’espera de tancar el 
programa definitiu es pot avançar que alguns 
dels actes serviran per recaptar diners per La 
Marató de TV3, igual que s’ha fet en els darrers 
anys.

Al llarg d’aquest any 2011 des de l’àrea de Di-
namització Econòmica s’està donant servei a 
un total de 200 persones aturades a través del 
programa Itineraris Personals d’Inserció (IPI), 
que és un projecte orientat a persones que 
estan buscant feina i que els falta eines per po-
der fer aquesta recerca. Així, aquest projecte 
inclou des de sessions d’orientació, motivació, 
alfabetització tecnològica, etc. Aquest progra-
ma està subvencionat per la Generalitat de 
Catalunya i a partir d’aquest mes d’octubre 
ofereix com a novetat uns cursos de castellà 
adreçat a un col·lectiu de dones magribines. 
També des d’aquesta mateixa àrea i a través 
del projecte ILOQUID un total de 23 perso-
nes estan fent un curs de monitor de lleure 

especialitzat en monitor de menjador i pro-
perament començaran els cursos de geriatria, 
informàtica, administratiu i anglès. L’àrea també 
dóna servei a aquells emprenedors que volen 
començar un negoci propi i que demanen as-
sessorament. Així, uns 204 emprenedors van 
demanar assessorament durant l’any 2010, dels 
quals es van arribar a constituir com a empresa 
70 i prop d’una vintena estaven en tràmits de 
constituir-se. Des de l’àrea es va fer seguiment 
de deu de les empreses nascudes del servei 
d’autoempresa. Aquest servei, malgrat la situa-
ció econòmica actual, cada cop té més usuaris 
amb iniciatives empresarials més petites, que 
no requereixen grans inversions inicials.
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Amb l’arribada de la tardor podem omplir 

el rebost amb productes típics de la tempo-

rada, que en major o menor mesura podran 

canviar també els plats que cuinem. Tot i 

això, les elevades temperatures i la falta de 

pluges d’aquests darrers mesos han fet que 

el producte estrella de la tardor, els bolets, 

sigui molt escàs. Tot i això, aquests darrers 

dissabtes s’ha pogut trobar en algunes de 

les parades dels mercats setmanals de Corró 

d’Avall rossinyols, ideals per menjar saltejats 

amb all i julivert com a acompanyament 

d’altres plats, o també molt adequats per 

incorporar-los en un dels rostits de carn o 

pollastre. La tardor és època també de ma-

granes, raïm, figues i les primeres mandari-

nes o clementines. També és el moment de 

la carabassa, la col, les castanyes i els moni-

atos. Veniu als mercats de Corró d’Avall el 

dissabte al matí!! Trobareu qualitat, varietat 

i bons preus!



Francesc Colomé, Magda Oranich 
i Rosa Maria Isidro, durant la conferència

L’alcalde i Magda 
Oranich van fer 

l’ofrena floral de 
l’Ajuntament amb 
motiu de la Diada

La cafeteria del Centre Cultural de 
Bellavista ha acollit altres propostes culturals

Comença 
el VI Cicle 
d’Espectacles 
Infantils i 
Familiars

Un programa molt 
variat amb propos-
tes de disciplines 
diverses com ara 
clow, música i ti-
telles o acrobàcies 
porta enguany la 

nova temporada del 
VI Cicle d’Espectacles 

Infantils i Familiars de 
les Franqueses que iniciat 

l’octubre al Casal Cultural de 
Corró d’Avall amb “Minuts” de Marcel Gros.

Propostes de qualitat molt diverses 
La qualitat dels espectacles i la seva varietat 
són els trets característics d’aquest cicle, orga-
nitzat pel Patronat Municipal de Cultura, Edu-
cació, Infància i Joventut, que té un públic fidel 
tant de les Franqueses del Vallès com de les 
poblacions veïnes.  El cicle,  plenament conso-
lidat i que té continuïtat en el primer trimestre 
de 2012, ofereix disciplines tan diverses com el 
teatre, les acrobàcies o concerts.

Les obres en la temporada octubre-no-
vembre del 2011 es podran veure al Casal 
Cultural de Corró d’Avall i al Teatre Auditori 
del Centre Cultural de Bellavista. 

Programació mes de novembre: 
Dissabte 5 de novembre: “Xarop de cargol”, 
espectacle d’ombres xineses, a càrrec de la Cia 
Mercè Framis. Teatre d’ombra, al Casal Cultural 
de Corró d’Avall.
Dissabte 12 de novembre: “El món d’Irene”, 
concert multimèdia, a càrrec de Pep López i 
Sopars de duro, al Teatre Auditori del Centre 
Cultural de Bellavista.
Dissabte 19 de novembre: “Les trifulgues 
dels germans Garrapinyada”, espectacle de 
teatre i pallassos, a càrrec de Teatre Mòbil, al 
Casal Cultural de Corró d’Avall.
Dissabte 26 de novembre: “L’illa descone-
guda”, espectacle de teatre i dansa, a càrrec 
de Cia Markeliñé, al Teatre Auditori del Centre 
Cultural de Bellavista.

Totes les representacions començaran a les 
18 hores. El preu de l’entrada és de 4,5 euros 
i de 3,5 euros per a persones menors de 25 
anys, majors de 65 anys, aturats, pensionistes i 
grups de més de 20 persones.

Magda Oranich reivindica el dret 
de Catalunya als actes de la Diada 
Nacional a les Franqueses

Espai d’Art Jove, nou lloc d’exposicions a la 
cafeteria del Centre Cultural de Bellavista

L’advocada i política Magda Oranich va obrir els 
actes de la Diada Nacional de l’Onze de Setem-
bre a les Franqueses del Vallès amb una confe-
rència a la sala de plens del consistori reivindi-
cant el dret propi i el dret nacional de Catalunya. 

Oranich va ser obsequiada amb una repro-
ducció de la façana de l’Ajuntament comme-
morativa dels 30 anys dels ajuntament demo-
cràtics i amb els darrers llibres de la col·lecció 
de les Franqueses. Al final de la jornada 
va signar al llibre d’honor del municipi.

En la seva conferència, que va 
ser presentada per Rosa Maria Isi-
dro, regidora de Cultura, Oranich, 
va indicar que el manteniment del 
dret propi català ha estat fonamen-
tal per a la conservació de la nostra 
llengua i del nostre país en èpoques 
sense llibertats i va finalitzar assenya-
lant que “estem en un moment clau 
perquè ningú defalleixi”.

L’alcade Francesc Colomé va qualificar Ora-
nich de patriota del país, va assenyalar que a 
les Franqueses, pel seu origen agrari, fa molt de 
temps que ens aixequem d’hora i treballem i 
va cloure l’acte amb un Visca Catalunya!

Ofrena floral
Acabada la conferència es va fer un 
seguici fins al monòlit  commemo-
ratiu de l’Onze de Setembre, al 
passeig Tagamanent on entitats, 
grups polítics i ajuntament van fer 
la tradicional ofrena de flors.

L’ofrena floral per part de 
l’Ajuntament la va realitzar l’alcalde 
Francesc Colomé i Magda Oranich.

Un cop finalitzada l’ofrena els assis-
tents a l’acte van cantar l’himne d’Els Sega-

dors i van tornar a la plaça 
de l’Ajuntament on es 

va servir un petit 
piscolabis men-

tre el grup Els 
Garrofers va 
tocar música 
t r ad i c i ona l 
catalana.

La cafeteria del Centre Cultural de Bellavista 
es converteix en un nou lloc d’exposicions de 
les Franqueses del Vallès amb la creació de l’Es-
pai d’Art Jove, un espai d’expressió pels joves 
del municipi on els artistes podran exposar 
les seves obres; fotografies, dibuix de còmics, 

pintures o en qualsevol altra 
disciplina... 

Aquesta iniciativa 
del Servei d’Infor-
mació Juvenil, Es-
pai Zero, amb la 
col·laboració de 
la Cafeteria del 
Centre Cultural 

de Bellavista i del 
Patronat Municipal 

de Cultural, Educació, 

Infància i Joventut neix amb l’objectiu que els 
artistes siguin els protagonistes de tot el pro-
jecte a exposar. Podran desenvolupar des de 
l’idea, a la creació del material a exposar, fins 
al propi muntatge, sempre amb el suport del 
Servei d’Informació Juvenil, Espai Zero.  A Espai 
d’Art Jove poden exposar els joves creadors 
en alguna disciplina d’art visual, majors de 12 
anys, (els menors d’edat amb autorització pa-
terna).

Per a més informació o recollir la butlleta 
els joves interessats s’han de dirigir al  Centre 
Cultural Bellavista, accés carrer Navarra s/n 
el dimarts d’11 a 14 h, dimecres de 17 a 20 h i 
dijous de 17 a 19 h o bé contactar per telèfon: 
93 840 46 24 o per internet.
Correu electrònic: 
pij.franqueses@lesfranqueses.cat 
Wordpress: http://sijespaizero.wordpress.com/
Facebook: http://www.facebook.com/

El cicle s’ha iniciat amb un 
espectacle de Marcel Gros
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Aquesta cartellera amb informació de l’aeròdrom es col·locarà properament a la plaça de l’Ajuntament de Corró d’Avall

Les intervencions actuals també han inclòs 
la senyalització d’un recorregut

Inauguració de les darreres 
intervencions al camp d’aviació de
Rosanes i al refugi de Can Sorgues
Els actes tindran lloc el proper diumenge 27 de novembre

El proper diumenge 27 de novembre tindrà 
lloc l’acte d’inauguració de les darreres inter-
vencions realitzades al camp d’aviació de Rosa-
nes. Des de fa uns anys els Ajuntaments de la 
Garriga, l’Ametlla del Vallès i les Franqueses del 
Vallès estan realitzant diferents actuacions amb 
l’objectiu de recuperar la història d’aquestes 
instal·lacions. Aquestes actuacions s’ha pogut 
tirar endavant amb l’ajut del Memorial Demo-
cràtic de la Generalitat de Catalunya.

L’any 2009 es van realitzar fonamentalment 
dues estacions d’interpretació, una a Rosanes 
i l’altra, davant del refugi d’estat major de Can 
Sorgues. També es va dur a terme la senyalitza-
ció del recorregut que des d’aleshores es pot 
visitar mitjançant unes visites guiades. 

Aquest any s’ha fet un pas endavant, ja que les 
intervencions que s’estan portant a terme són 
molts importants. Així, tal i com es podrà veure 
durant els actes del proper 27 de novembre 
s’ha realitzat l’acondicionament de l’interior del 
refugi de Can Sorgues, per tal que pugui ser 
visitat, així com també l’acondicionament de 
l’accés al refugi de Can Trias de Bes, la senya-
lització de cinc elements d’usos tradicionals (la 
bassa i el safareig de Rosanes, l’antiga sala de 
ball de Can Bou, l’era de ca n’Alrani i la xarxa 
de recs del Pla de Llerona), la col·locació d’una 
cartellera a cadascun dels nuclis urbans dels 
tres municipis, entre d’altres actuacions.

Durant els actes del proper 27 de novem-
bre es farà un recorregut guiat per tot l’aerò-
drom i les seves instal·lacions.
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Rafael Sanchís  

76 anys, Corró d’Amunt
Grans superfícies comerci-
als o comerç de proximitat?
Comerç de proximitat, sempre, 
sempre, ho prefereixo perquè 
sóc un xerraire i m’agrada molt 
la conversa, preguntar com et 
trobes, saludar, dir el nom de la 
persona. A Corró d’Amunt, ja 
que estem aquí, haig de dir que 
trobo a faltar l’hostal que hi ha 
havia, que tenia tota classe de 
queviures, o el forn.
Compreu als mercats de 
les franqueses?
Sí, el dissabte no fallem mai 
en anar a comprar la verdura 
i la fruita al mercat de la nova 
Rambla.
Heu canviat els hàbits 
de compra per la crisi?
Tant la meva dona com jo 
som pensionistes i tinc la sort 
de tenir un retiro que no és 
dolent. Econòmicament no ens 
en sobren, però tampoc ens 
en falten i per això la crisi no 
l’estem passant malament. 
en quins productes o acti-
vitats estalvieu més ara?
Estic segur que el nostre cas no 
és el general, hi ha gent que ha 
d’estalviar com pot per manca 
de recursos. Ara, amb 76 anys 
no és que deixem de fer coses 
per estalviar sinó que l’edat ja 
et porta a fer menys activitats. 
Per sortir o anar a un lloc a 
divertir-nos, ara ens fa molt més 
goig que ens visitin els fills, i els 
nets, passar el dia junts i estar a 
la seva vora.

Alejandro Núñez  

24 anys, Bellavista
Grans superfícies comerci-
als o comerç de proximitat?
Depèn del tipus de compra. 
Si vaig a omplir la nevera 
normalment anem a grans 
superfícies, però el dia a dia 
no, si em falta el pa o qualsevol 
altre cosa compro aquí al barri.
Compreu als mercats de 
les franqueses?
SSí, el tema de fruita més 
que res, és el que m’agrada 
comprar al mercat. En canvi 
roba o altres coses no tant.
Heu canviat els hàbits 
de compra per la crisi?
Sempre s’intenta mirar 
més el tema de les ofertes. 
La diferència de les grans 
superfícies amb els comerços 
de barri és això sobretot, que 
a les gran superfícies sempre 
trobes ofertes en molts 
productes i ho fas per estalviar 
una mica. 
en quins productes o acti-
vitats estalvieu més ara?
Intento estalviar sobretot 
en coses d’oci, no queda un 
altre remei. Menjar s’ha de 
menjar, però si puc estalviar 
deixant de prendre una canya 
de cervesa. En canvi quan són 
coses realment necessàries les 
has de comprar. Ara ja no vas 
tan despreocupat a l’hora de 
gastar com ho feies abans, els 
sous més aviat han baixat i els 
productes costen el mateix 
o més. 

Silvia Estudillo  

37 anys, Corró d’Avall
Grans superfícies comerci-
als o comerç de proximitat? 
Grans superfícies, agafo el 
cotxe per anar a fer compra 
grossa, normalment aquí al 
Mercadona.
Compreu als mercats 
de les franqueses?
Fa poc temps que visc aquí, 
però el dissabte i tant que vaig 
al mercat, és fantàstic. Compro 
sobretot la fruita, està molt bé.
Heu canviat els hàbits 
de compra per la crisi?
El sí que tinc més en compta 
quan compro són les ofertes 
que hi ha en cada moment. 
També compro ara més 
marques de les gran superfícies  
que les de sempre més 
conegudes com Danone o 
Cola Cao, estalvio comprant 
els productes sense que siguin 
de marca coneguda.
en quins productes o acti-
vitats estalvieu més ara?
Sobretot estalvio en la roba 
i en el cinema. La roba ara 
l’aprofito més que abans i 
també ho faig amb les sabates, 
en compro menys. El cine 
també és més car cada vegada 
i amb això del 3D i les ulleres 
el preu de les entrades és una 
passada. Veig cinema a casa 
per internet. Què hem de fer 
la gent jove, i més, si no tenim 
treball.

Ana Marrero    

43 anys, Llerona
Grans superfícies comerci-
als o comerç de proximitat? 
Grans superfícies, és més 
econòmic, has de mirar-ho tot. 
Anem a l’Ametlla amb el cotxe 
o al Caprabo, que seria mitjana 
superfície.
Compreu als mercats de les 
franqueses?
De tant en tant sí, vaig alguns 
dissabtes, potser no cada 
setmana, però sí un parell de 
vegades al mes. Fruita i verdura 
és el que més compro quan 
hi vaig.
Heu canviat els hàbits 
de compra per la crisi?
Sí, ara compro molts més 
productes de marca blanca, 
segur. I també mirar les ofertes, 
quan més millor, abans no les 
mirava tant, la veritat. Agafaven 
la marca o el producte que 
t’agradava i ja està, però ara 
compres quatre coses ja pujar 
molt. Abans quasi ni coneixia 
que era una marca blanca i 
ara ho miro, i tant. Compraves 
el que t’agradava i si no ho 
menjaves un dia ho feis un 
altre i ara compres més el que 
necessites.

en quins productes o acti-
vitats estalvieu més ara?
En oci, sortim menys, no anem 
tant al cine, sortir menys a 
restaurants i coses d’aquestes. 
En alimentació continuem igual 
perquè menjar has de menjar 
i roba, si el nen creix, has de 
comprar-la, però en oci sí 
estalviem.

Jordi Rosàs  

35 anys, Marata
Grans superfícies comerci-
als o comerç de proximitat?
Comerç de proximitat, no 
vol dir que no hi vagi alguna 
vegada a un centre comercial, 
però normalment compro en 
els establiments d’aquí.
Compreu als mercats 
de les franqueses?
Sí, en el de dissabte de Corró 
d’Avall, i tant. El que més 
compro és fruita, perquè la 
verdura ja la tenim de l’hort 
de casa o la que necessitem 
i no en tenim sí la compro 
al mercat habitualment, cada 
dissabte com aquell que diu.
Heu canviat els hàbits 
de compra per la crisi?
No, igual, abans ens miràvem 
i ara també. Els hàbits són els 
mateixos i el que compres és 
també més o menys el mateix, 
vas fent el que necessites.
en quins productes o acti-
vitats estalvieu més ara?
És una mica el que he dit abans, 
aquí com que sempre fem més 
o menys el mateix, el dia que 
surts ho fas igual. La vida que 
portem ja no és de sortir cada 
cap de setmana o de comprar 
l’últim model que qualsevol 
producte i per tant, no hem 
fet gaire canvis. Si necessites 
roba la compres, com abans, i 
en menjar per descomptar que 
compres el que fa falta i que 
sigui bo.

Comerç de proximitat o grans superfícies comercials?
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L’ESPAI DEL 
CONSUMIDOR
Oficina Municipal 
d’Informació al 
Consumidor Les 
Franqueses del Vallès

Recomanacions a les persones
usuàries del gas butà 
Pel que fa al gas butà i la Revisió periòdica, sa-
pigueu que:
• La Revisió periòdica de les instal·lacions fixes 

de gas butà s’ha de fer cada 5 anys. 
• La persona titular és qui ha de sol·licitar a una 

empresa instal·ladora de gas de confiança la 
revisió reglamentària. Si no coneixeu cap em-

presa instal·ladora de gas, sol·liciteu informa-
ció als gremis d’instal·ladors (Ferca). 

• Heu de tenir cura de la realització de la Re-
visió periòdica per part d’un instal·lador au-
toritzat, demaneu-li un pressupost detallat 
i complet abans de la realització del servei. 
Les empreses han de tenir a disposició dels 
clients, redactada almenys en català, la tarifa 
de preus dels materials, de la mà d’obra, dels 
transports i/o desplaçaments i de qualsevol 
altre servei ofert. 

• El tub flexible s’ha de canviar quan caduca i 
el regulador quan s’ha fet malbé; aquests dos 
elements estan exclosos de la revisió. 

• Una estufa de butà o una cuina mòbil amb una 
sola bombona connectada per un tub flexible 

no necessiten passar la revisió periòdica. Ara bé, 
la persona titular o usuària ha de tenir en bon 
estat d’ús l’aparell i la petita instal·lació associa-
da (regulador acoblat a l’envàs i tub flexible). És 
molt important que comproveu la caducitat 
del tub flexible que connecta l’aparell i que el 
reemplaceu abans que caduqui. Els reguladors 
acoblats a l’envàs no tenen caducitat. 

• Quan l’instal·lador autoritzat hagi realitzat la 
revisió, enganxarà un adhesiu que n’acrediti la 
data i serveixi de recordatori per a la propera, 
i també lliurarà un Certifi-
cat de Revisió al propi-
etari, guardeu-lo!

• La revisió periòdica s’ha 
de pagar en efectiu.
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El Bus Nocturn C17, utilitzat per 
més de 400 joves en les festes 
majors, es consolida  

Un total de 45 alumnes 
empadronats a les Franqueses 
gaudeixen de l’ajut per menjador 
escolar

Les Franqueses 
inclou els 
polígons en el 
nou contracte 
del servei de 
jardineria

El Bus Nocturn C17 ha estat utilitzat per 444 
joves en aquestes festes majors, pràcticament 
la mateixa xifra de l’any passat, que va ser de 
475 usuaris. Tot i aquesta petita davallada es 
valora el servei com a consolidat i de gran uti-
litat per als adolescents i joves dels municipis 
adherits al C17.

El Bus Nocturn és una iniciativa del Pla Su-
pramunicipal de Prevenció de Drogues i Pro-
moció de la Salut C17 del qual forma part les 
Franqueses del Vallès. Els altres municipis adhe-
rits són l’Ametlla del Vallès, Figaró-Montmany, 
la Garriga i el Tagamanent. Reduir el nombre 
d’accidents de trànsit entre els joves és 
un dels aspectes pels quals també 
vetlla aquest Pla.

Pel que fa a la disminu-
ció d’usuaris d’enguany, 
cal tenir en compte 
que les festes ma-
jors de l’Ametlla 
i Granollers van 
coincidir en els 
mateixos dies. 
Així doncs, les 
nits de diven-
dres i dissabte 
de les Festes 
Majors d’aquests 
dos municipis es va 
oferir un servei que 
possibilitava el despla-
çament dels joves a qual-
sevol de les dues festes, i per 
tant, s’han ofert en total cinc nits 

El Bus Nocturn 
és una iniciativa 
supramunicipal 

per reduir el nombre 
d’accidents entre els joves

El nou contracte inclou els polígons del municipi

de bus nocturn, una menys que l’any passat.
També s’ha de fer esment que la davalla-

da d’usuaris destinataris a la Festa Major de 
Granollers de divendres es va produir princi-
palment perquè la mateixa tarda-vespre hi va 
haver un gran xàfec que podria haver disminuït 
la motivació dels joves a sortir de nit i al mateix 
temps. Cal destacar que aquest any s’ha produ-
ït un gran increment de l’ús de la web per a fer 
les reserves prèvies amb un total de 361 ins-
cripcions front les 253 del 2010. La procedèn-
cia dels joves segons municipi ha estat aquesta: 
l’Ametlla del Vallès: 109, Figaró-Montmany: 30, 

les Franqueses del Vallès: 109 i 
la Garriga: 196.

Durant el mes de setembre s’ha resolt la con-
vocatòria dels ajuts de menjador escolar del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental pel curs 
2011-2012 per alumnes de la comarca que es 
trobin en una especial situació familiar amb ne-
cessitats socials i/o econòmiques. Enguany, les 
sol·licituds que un cop baremades han obtin-
gut una puntuació de 3 punts han estat resol-
tes favorablement i se’ls ha atorgat un ajut per 
un import màxim de 663,75 euros per alum-
nes que cursin educació infantil o primària i 

397,50 euros en el cas d’alumnes que cursin 
educació secundària.

Així, aquest curs, un total de 45 alumnes 
empadronats a Les Franqueses del Vallès gau-
diran d’aquest ajut per menjador escolar que 
suposa un total de 27.738,75 euros.

Per consultar el llistat de resolució dels 
ajuts de menjador escolar atorgats en aques-
ta convocatòria us podeu adreçar a les ofici-
nes de Serveis Socials de l’Ajuntament de Les 
Franqueses del Vallès.

Des d’aquest mes d’octubre ha entrat en fun-
cionament la nova contractació del servei de 
jardineria i manteniment de les zones verdes 
i de l’arbrat municipal de les Franqueses del 
Vallès. La principal novetat és que s’han inclòs 
els polígons del municipi per primera vegada, 
un fet que destaca la regidora d’Obres i Ser-
veis, Vanessa Garcia, que confia en què el ser-
vei millorarà. Fins al moment, per la neteja de 
les zones verdes dels polígons es contractava 
puntualment una empresa quan es necessitava.

Finalitzar el concurs de jardineria ha estat 
una de les primeres accions que s’han dut a 
terme amb la nova regidoria, ja que feia uns 
mesos que havia començat i era de màxima 
prioritat ja que l’antic contracte feia temps que 
ja havia caducat. Les zones del municipi s’han 
dividit en quatre lots: lot 1, Corró d’Avall i nucli 
urbà de Llerona; lot 2, Bellavista; lot 3, Corró 
d’Amunt, Marata i les urbanitzacions de Milpins, 
Els Gorcs, Can Baldic i Can Suquet; i lot 4, els 
polígons industrials. Les empreses que han gua-
nyat el concurs són Thaler, per als lots 1 i 2, per 
un import de 209.035,34 euros i l’Associació 
per a la Integració Social del Deficient “Vivers 
de Bell.lloc”, per als lots 3 i 4, per un import de 
43.146,74 euros.

La contractació del servei és per un perí-
ode de dos anys a comptar des de la data de 
signatura del contractes, tot i que l’adjudicació 
es podrà prorrogar dos anys més. 
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El Racó de l’àvia/l’avi

L’alcalde Francesc Colomé i la regidora 
Rosa Pruna feliciten l’àvia centenària 
Remei Riera, de Corró d’Avall

Un poco de mi vida
Hola soy Guillermo Martínez 
Castro, nací el seis de Novi-
embre de 1947.

 En primer lugar quisie-
ra pedirles perdón por no 
saber expresarme adecu-
adamente por mi falta de 
estudios. Bueno la cosa es 
que yo soy uno de tantos 
españoles que tuvieron que 
abandonar sus pueblos y ciudades 
de origen para poder subsistir.

Yo soy hijo de una familia numerosa, tan nu-
merosa que soy el menor de diez hermanos, 
cinco hermanos y cinco hermanas, creo que 
puedo presumir de tener una de las famili-
as más grandes de España. Nací en una aldea 
muy pequeña de la provincia de Ciudad Real, 
tan pequeña que no tenía luz, agua corriente ni 
tampoco carretera. Yo no he tenido infancia, no 
he tenido juguetes ni he podido ir al colegio, mis 
juguetes los hacía yo mismo de corcho, o con 
una latilla de sardinas hacía un carro, los reyes 
que yo tenía eran una naranja o un mantecado. 
En mi pequeña aldea en esos tiempos no había 
colegios, recuerdo que las primeras clases que 
se dieron, no eran ni profesores, eran personas 
que destacaban un poquito, y nos enseñaban 
lo que podían, lo que si eran un poco bueno 
que digo un poco bastante duros, yo recuerdo 
que los pocos días que yo iba era cuando llovía 
mucho y no podía salir con las cabras, o las ove-
jas, al campo, recuerdo que cuando nos castiga-
ban nos ponían mirando la pared, con los brazos 
en cruz y con un libro o una cepa de brezo en 
cada mano y no se te podían bajar. 

Cómo no había colegio, nos daban la lec-
ción en una casa vieja que en su tiempo ha-
bía  servido de cuartelillo de la guardia civil, 
teníamos una estufa que alimentábamos con 
cepas de brezo. Yo lo poco que fui lo hacía en 
horario nocturno después de estar todo el día 
con el ganado, al cabo de dos o tres años llegó 
un señor que le decíamos El maestrillo, porque 
era muy pequeño jorobadillo y estaba mal de 
una pierna pero era un señor profesor, se lla-
maba Don Valeriano.

Ahora recuerdo que en mi casa nos juntába-
mos siempre trece a la mesa, bueno yo no por-

que como era el más pequeño siempre 
comía en una sillita en un rincón, 

los demás comían todos en el 
mismo plato porque no había 
para repartir, por las mañanas 
tocaban migas, a medio día 
cocido y por la noche judías 
o patatas.

Nacido y criado 
en el campo 

A los diez u once años ya esta-
ba cuidando cabras, ovejas y similares, 

dormía solo en la montaña recuerdo que tenía 
una tienda, pero no era como una tienda de 
campaña de las de ahora era una especie de 
sabana blanca que yo mismo tenía que mon-
tar con cuatro palos, la cama era de ramas de 
romero, tomillo o jara. Algunas noches desper-
taba y estaba solo, las cabras se habían ido y ya 
me veía yo con la mochila y la manta al hom-
bro buscándolas, lo hacía por el sonido de los 
cencerros ,y a veces tenía que recorrer más de 
un Km. sobre todo en verano y con la luna. Sin 
más compañía que la de unos perros, que me 
avisaban de cuando llegaba el lobo, que por 
cierto me quitaba los cabritos y corderos, yo a 
veces lloraba porque me sentía impotente de 
no poder hacer nada para evitarlo.

Los zapatos que teníamos eran unas albar-
cas, lo mismo servían para invierno que para 
verano, cuando empezábamos la trilla nos las 
quitábamos, y ya no nos las poníamos más en 
todo el verano, para ir a comer a casa recuer-
do que tenia que ir corriendo, por el camino 
era de tierra y el suelo quemaba un montón. 
En mis tiempos de juventud, en mi pequeña al-
dea, no teníamos medios de transporte, allí no 
existía el coche, la moto y ni siquiera la bicicleta 
sólo estaba el burro, la mula o el caballo.

Recuerdo que para ir al baile a los pueble-
citos de alrededor montábamos en el burro, 
mula o caballo para ir al baile, dos horas de 
ida y dos de vuelta, llegabas a casa de madru-
gada te cambiabas de ropa y tenias que irte a 
segar o arar dependiendo de la temporada. En 
la aldea no teníamos diversión, solo existía el 
bar de Quintín donde jugábamos a las cartas, 
al domino o simplemente bebíamos vino, por-
que tampoco conocíamos la cerveza, el primer 

tren lo conocí cuando me fui a la mili.
Hasta los 20 años que me fui a la mili, he 

sembrado, segado y trillado. Después de hacer 
la mili decidí que no quería estar más en el cam-
po, y entonces decidí probar fortuna viniéndo-
me a Barcelona. A mis padres cuando les dije 
que me quería ir les di un gran disgusto, por que  
nos tenían a todos allí, y precisamente era yo el 
más pequeño el que decidió emigrar, recuerdo 
que mi padre el pobre me dió 5.000 pesetas. 
Mi primer destino fue el Prat de LLobregat, allí 
encontré mi primer y único trabajo, que era en 
una fábrica de detergentes, de hecho muy co-
nocida: la famosa Elena. Empecé ganando 2.200 
pesetas a la semana, haciendo 10 horas cada día 
y el sábado 8 horas más. Pasé un año bastante 
fastidiado, porque yo no estaba acostumbrado 
a trabajar fuera de mi casa, pensé muchas ve-
ces en abandonar, y volverme a casa, pero poco 
apoco la cosa fue mejorando y aguanté el tipo, 
recuerdo que el primer año había ahorrado 
35.000 pesetas, pues me tuve que comprar 
toda la ropa, por que la que tenía no era la ade-
cuada para estar en Barcelona, también recuer-
do que ese año, tuve mis primeras vacaciones, si 
se puede llamar vacaciones al hecho de volver 
al campo y tener que ayudar a mis padres en las 
tareas del campo.

En el Prat viví 13 años, y en el 73 conocí a la 
que hoy es mi mujer y madre de mis 3 hijos. En 
el trabajo creo que he tenido suerte por que, 
a pesar de no tener estudios, siempre he teni-
do un puesto de responsabilidad, he trabajado 
durante 34 años en la misma empresa, de los 
cuales los últimos 15 los pasé de coordinador 
en una sala de control, en la torre de atomiza-
ción más grande de Europa, llegaba a producir 
24 y 25 mil kilos de detergente por hora. En 
el 2005 me ofrecieron una oferta que me pa-
reció interesante y aquí acabó mi vida laboral.

Ahora para entretenerme y aprender 
algo de lo que no pude aprender de pe-
queño, voy a clase de ofimática, donde 
aprendo a manejar Internet y hacer fórmu-
las con un programa de Excel en el CASAL 
D’AVIS DE BELLAVISTA, donde somos un 
grupo de abuelos y abuelas por cierto es-
tupendos todos y una profesora que vale 
un H.(eggs)
Guillermo Martínez Castro

L’alcalde Francesc Colo-
mé i la regidora de Gent 

Gran, Rosa Pruna, el 29 van 
felicitar el 29 de setembre a 

l’àvia Remei Riera Altimira de Cor-
ró d’Avall, amb motiu del seu cent aniversari. 
Tant l’alcalde com la regidora li van portar un 

ram i un record de la façana de l’Ajuntament 
a casa seva, en un senzill però emotiu acte. 
L’àvia, molt contenta, estava acompanyada pel 
seu fill Ramon i la seva jove Carme, així com 
per la seva cuidadora Joana i uns amics de la 
família. “Estic molt contenta de fer 100 anys 
i penso que tots els que heu vingut també 

els voleu tenir”, deia l’àvia molt emocionada. 
L’àvia Remei Riera es va casar amb Josep Canal 
Ribot, provinent de Bellver de Cerdanya i va 
tenir dos fills, el Francisco i el Ramon. Té sis 
néts i dos besnéts. L’àvia centenària va treballar 
durant més de trenta anys en una fàbrica textil, 
era una gran cuinera i molt aficionada al ball. 
“M’agradava tant ballar el Ball de l’Espol-
sada”, recorda. També recorda que per festa 
major feia canelons i carn rostida com a menjar 
de festa i que es reunien al voltant de la taula 
de casa seva fins a 25 persones. 
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El conseller d’Interior Felip Puig 
gaudeix d’una gran matinal de 

petanca a Corró d’Amunt  

El Bellavista 
Milán guanya I 
Torneig de Futbol 
“Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses”

Recepció als millors esportistes de 
les Franqueses de la temporada 
2010/2011  

El dissabte 1 d’octubre al matí el conseller d’In-
terior de la Generalitat, Felip Puig, va ser a Cor-
ró d’Amunt per participar en una trobada de 
petanca organitzada pel Club Petanca Corró 
d’Amunt i el Patronat Municipal d’Esports.

El conseller va ser rebut a les pistes munici-
pals de petanca de la zona esportiva de Corró 
d’Amunt per l’alcalde Colomé, que va presen-
tar-li al regidor d’Esports, José Ramírez, al pre-
sident del Club Petanca Corró d’Amunt, Josep 
Mauri, al president del Club Petanca Bellavista, 
José Gallardo i a diversos components del club 
i veïns i veïnes de Corró d’Amunt que es van 

L’alcalde de les Franqueses 
del Vallès, Francesc Colomé, 
i el regidor d’Esports, José 
Ramírez, van rebre els 
millors esportistes de les 
Franqueses del Vallès de la 
temporada 2010-2011 en 
un acte molt emotiu orga-
nitzat pel Patronat Municipal 
d’Esports a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament, el dimecres 27 de 
juliol al vespre. 

José Ramírez, va destacar als parla-
ments el fet que “hi ha molts esportistes a les 
Franqueses que han aconseguit mèrits tant en 
competicions a Catalunya, nacionals i interna-
cionals”.

L’equip femení amateur del CE Llerona 
també va ser rebut al consistori, el 27 de se-
tembre, per l’ascens aconseguit a la Primera 
Divisió Catalana 

Els esportistes i o equips que han rebut el 
reconeixement han estat:
Associació Esportiva Handbol Les Fran-
queses – PME, campionat de Catalunya en la 
seva categoria
Associació Esportiva Handbol Les Fran-
queses- PME, segona posició en la fase sector 
del Campionat d’Espanya
Núria Marín del CE Karate Nokachi, sots-
campionat de Catalunya i Espanya de kumite, 
i bronze al campionat Europeu de regions per 
equips kumite
Marta de Sande del CE Karate Nokachi, cam-
pionat d’Espanya i de Catalunya de kumite.
Rafa Migueles, Wiam Koubiss i Izan Sevilla-
no del CE Nokachi,  campionat de Catalunya 

a costar a saludar Felip Puig. També va assistir a 
la matinal de petanca l’alcalde de l’Ametlla del 
Vallès, Andreu González i, ja amb les partides 
començades, la regidora d’Obres i Serveis de 
les Franqueses, Vanessa García.

Records commemoratius 
Durant l’aturada per esmorzar es van lliurar 
diversos obsequis de record pel conseller, tant 
per part de l’Ajuntament com del Club Petan-
ca Corró d’Amunt.
L’acalde de les Franqueses va assenyalar la pre-
sència de Felip Puig era un honor per a Corró 

d’Amunt. El conseller, per la seva banda, Felip 
Puig van destacar “la gran hospitalitat i acollida 
que he tingut”.

Després de l’esmorzar es van reprendre 
les partides a les pistes municipals de Corró 
d’Amunt arrodonint una entretinguda matinal 
de petanca fins al migdia.

El conseller amb l’alcalde i el regidor 
d’Esports a les pistes de petanca

Fotografia dels equips i esportistes 
el passat 27 de juliol

El CF Bellavista Milán es va proclamar guanya-
dor del I Torneig de Futbol “Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses” en vèncer al CE Llerona a la 
final per 2 gols a 0. Al partit pel tercer i quart 
lloc el CF Les Franqueses va derrotar l’US Cor-
ró d’Amunt per 4 gols 0. El torneig, disputat el 
7 i 8 de setembre, van reunir els quatre equips 
representatius més importants dels quatre po-
bles de municipi de les Franqueses que tenen 
equips de futbol.

L’Ajuntament va prendre la decisió de crear 
el torneig després que la comissió organitza-
dora del Trofeu Sergi Barjuan de futbol anunci-
és que aquest any no es disputaria. 

Un cop va finalitzar el torneig es va pro-
cedir a lliurar el trofeu i els vals en material 
esportiu pels quatre equips participants, que 
han valorat molt positivament aquest torneig.. 
El guanyador va rebre un premi en material 
esportiu de 800 euros, el segon classificat 600 

euros, el tercer classificat 400 eu-
ros i el quart classificat 200 

euros.
El lliurament de pre-

mis va anar a càrrec 
de l’alcalde de les 
Franqueses, Francesc 
Colomé, el regidor 
de Serveis Centrals, 
Hisenda i Participa-

ció, Àngel Profitós i el 
regidors d’Esports, José 

Ramírez. 

per equips de kata.
Elena de Sande, 

Cristina Pérez i 
Andrea Lucero 
del CE Karate No-
kachi, campionat 
de Catalunya per 

equips de kata.
Sergio Amado, Sa-

dok Moumni i Fer-
ran Burriel del CE  Ka-

rate Nokachi, campionat de 
Catalunya per equips de kata.

Paqui Cabrera Resina del Club de Tir amb 
Arc Les Franqueses, campionat d’Espanya i de 
Catalunya d’arc nu.
Francisco Verdejo Fernández del Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses,  campionat de Catalu-
nya i bronze en el campionat d’Espanya d’arc nu.
Aleix Terrades Richart del Club de Tir amb 
Arc Les Franqueses, campionat de Catalunya.
Daniel Rubio Colmenero del Club de Tir amb 
Arc Les Franqueses, campionat de Catalunya.
Toni Flores del Club A4 el km, sotscampionat 
de Catalunya de mitja marató
Fernando Ramos, Jaume Arago-
nès, Xavi Roca, Javier Ramirez 
i Toni Flores del Club A4 el km, 
tercera posició en el campi-
onat de Catalunya de mitja 
marató per equips
Sènior masculí del Club de 
Bàsquet Les Franqueses, 
ascens a Segona Catalana
Amateur femení CE Llero-
na, ascens a Primera Divisió 
Catalana.
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L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va 
aprovar el pressupost del 2011 en el ple cele-
brat el dijous 29 de setembre. Aquesta aprova-
ció suposa un pas endavant molt important ja 
que l’Ajuntament treballava amb pressupostos 
prorrogats des del 2008. La situació política 
d’un govern en minoria no havia permès que 
s’aprovessin els comptes, amb la qual cosa amb 
el ple del dia 29 de setembre es posa de ma-
nifest que en l’actualitat hi ha un govern sòlid 
liderat per l’alcalde Francesc Colomé, que té 
grans possibilitats d’avançar i de tirar endavant 
propostes beneficioses per al municipi. La pro-

L’Ajuntament de les Franqueses 
aprova el pressupost del 2011

PRESSUPOST CONSOLIDAT AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS EXERCICI 2011

posta del pressupost del 2011 va obtenir els 
vots favorables de l’equip de govern (11 en to-
tal: 4 de CiU, 4 PSC, 1 ERC, 1 PP i 1 UPLF), els 
vots contraris de Plataforma per Catalunya (1 
regidor) i de Convergència per les Franqueses 
(3 regidors) i les abstencions dels dos repre-
sentants de Les Franqueses Imagina.

“Amb l’aprovació d’aquests pressupos-
tos representa que les Franqueses torna a 
la normalitat i que és com qualsevol altre 
poble”, va manifestar l’alcalde durant el ple, 
que va voler recordar que es tracta d’uns pres-
supostos totalment tècnics.

El pressupost consolidat de l’Ajuntament de 
les Franqueses per a l’exercici 2011 (inclou 
l’Ajuntament, el Patronat Municipal de Cultu-
ra, el Patronat Municipal d’Esports, l’empresa 
Entorn Verd, SA, Dinamització Econòmica SL) 
és de 16.175.235 euros. Es tracta d’un pres-
supost de regularització a partir del qual ja es 
pot començar a treballar amb la confecció del 
pressupost per al 2012. 

ESTAT DE DESPESES -2011 Ajuntament PM Cultura PM Esports Entorn Verd, SA Dinamit. Ec. SL Transfer. Int. Total consolidat

1.Despeses de personal 4.071.345 512.505 260.920 76.493,89 28.627  4.949.891

2. Adquisició de béns 5.673.475 1.590.705 440.240 27.049,19 29.373  7.760.842
    i serveis corrents

3.Despeses financeres 354.200      354.200

4.Transferències corrents 3.627.510 121.450 166.700   2.432.010 1.483.650

6. Inversions reals 40.000   720.652,33   760.652

7.Transferències de capital       0

8.Variació d’actius financers       0

9. Variació de passius financers 866.000      866.000

TOTAL 14.632.530 2.224.660 867.860 824.195, 41 58.000 2.432.010 16.175.235

ESTAT D’INGRESSOS – 2011 Ajuntament PM Cultura PM Esports Entorn Verd, SA  Dinamit. Ec. SL Transfer. Int. Total consolidat

1. Impostos directe 7.263.000      7.263.000 

2. Impostos indirectes 300.000      300.000

3. Taxes i altres ingressos 3.130.480 13.000 130.000    3.273.480

4.Transferències corrents 3.622.050 2.211.660 722.850   2.432.010 4.124.550

5. Ingressos patrimonials 317.000  15.010 50’00 58.000  390.060

6. Alienació d’inversions reals    720.652,33   720.652

7. Transferències de capital    103.493,08   103.493

8. Variació d’actius financers       0

9. Variació de passius financers       0

TOTAL 14.632.530 2.224.660 867.860 824.195,41 58.000 2.432.010 16.175.235 
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Responsabilitat i transparència

“Són uns pressupostos que donen molt 
poc marge. Segurament són els pres-
supostos menys polítics de la història i 
no són els que voldríem, però són ne-
cessaris com a punt de partida. Hem 
fet un exercici de responsabilitat del 
tot imprescindible per encarar el futur 
més immediat”, manifesta Àngel Profitós, 
regidor de Serveis Centrals, Hisenda i Par-
ticipació, que al mateix temps va reafirmar 
el seu compromís personal i del conjunt del 
govern per la màxima transparència de la 
situació financera actual, de les actuacions 
dutes a terme en el passat i de la voluntat 
d’arribar a consensos en el futur. Per això 
va agrair l’actitud constructiva de bona 
part de l’oposició i es va comprometre a 
presentar una visió real i exhaustiva de les 
finances municipals de manera periòdica a 
la Comissió d’estudi que el govern ha creat 
a tal efecte. 

El regidor afegeix que des de l’Àrea 
d’Hisenda s’ha fet més feina en 3 mesos 
que en els darrers 3 anys. Com a exem-
ples d’aquesta feina, Àngel Profitós cita: el 
primer pressupost des del 2008, la modi-
ficació i actualització de les ordenances 
fiscals o la tramesa a la Sindicatura 
de comptes dels tancaments 
endarrerits dels exercicis 
2007, 2008 i 2009, en-
tre d’altres.

La Comissió d’Estudi de les Finances Locals comença a funcionar

A finals del mes de setembre s’ha aprovat per decret d’alcaldia la composició de la nova Co-
missió d’Estudi de les Finances Locals que serà la següent:
- President: Àngel Profitós Martí, com a regidor de l’àrea de Serveis Centrals, Hisenda i  Par-

ticipació
- persona designada pel grup municipal de CiU: Montserrat Vila i Fortuny
- persona designada pel grup municipal del PSC-PM: José Antonio Aguilera Galera
- representant del grup municipal del PP: Javier Álvarez Álvarez
- persona designada pel grup municipal d’ERC-AM: Josep Maria Jové i Lladó
- persona designada pel grup municipal d’UPLF: Manuel Martínez Ballesteros (suplent: Vanessa 

García Domíneguez)
- representant del grup municipal CpF: Francesc Torné i Ventura (suplent: Núria Claveria i Soler)
- representant del grup municipal LFI: Rafael Bernabé Pérez ( suplent: Ferran Gontán Ferrer)
- persona designada pel grup municipal de PxC: Maria Àngels Pou Aguàs.

Recordem que la creació de la Comissió d’Estudi de les Finances Locals és un dels quatre 
compromisos programàtics i polítics per part de Francesc Colomé que s’inclou en l’acord de 

Govern de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès entre CiU i ERC per als anys 2011-2015 
i que va ser signat per ell mateix i Àngel Profitós abans del ple d’investidura de l’alcalde 

celebrat l’11 de juny passat.

Els primers objectius són:

a) Encarregar, supervisar i fer pública una auditoria financera, comptable i de
  gestió de l’Ajuntament que inclogui els màxims anys legalment possibles.

b) Presentar un informe sobre la situació econòmica de l’Ajuntament

c) Proposar línies d’actuació per millorar la situació econòmica de 
   l’Ajuntament
d) Realitzar un informe previ de tots els temes econòmics que 

 hagin de ser aprovats per l’Ajuntament.



 

TELÈFON 
D’AVARIES
DE SOREA

902 250 370

HORARI
D’ATENCIÓ AL PÚBLIC 

A L’AJUNTAMENT
 de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h
       dimarts i dijous de 16 a 18 h

TELÈFON 
DEL SERVEI 

DE RECOLLIDA
DE MOBLES I 

TRASTOS

900 101 338
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NAIXEMENTS
IJúlia Aguilera Turon 30-12-10

Fatoumata Camara 29-12-10

Ferran Canal Gaston 01-01-11

Marta Pujadas Castro 03-01-11

Xavier Jordán Acuña 04-01-11

Nahia Oliva Ruiz 07-01-11

Júlia Ruiz Ruiz 10-01-11

África Garrido Abián 10-01-11

Nil Higueruelo Moreno 10-01-11

Marta Ternero Amores 11-01-11

Salma Lizan Bejarano 11-01-11

Etienne Lizan Bejarano 11-01-11

Joel Gómez Imbernón 14-01-11

Marc Driovasse Gallego 17-01-11

Denis George Fetita 17-01-11

Yousra Farroukou 17-01-11

Íker Martín Rodríguez 17-01-11

Aina Arenas Vigo 18-01-11

Paula Martí Escuder 19-01-11

Aisat Moustafa Barry 20-01-11

Aitor Fernández López 21-01-11

Alèxia Gurri Corón 24-01-11

Leire Echevarria Ureña 31-01-11

Pol Carmona Rodríguez 02-02-11

Marco Almendros Luna 03-02-11

María Cortés Valentín 04-02-11

Iago González Reche 04-02-11

Arnau Puig Chiva 06-02-11

Eric González Pascua 08-02-11

Anna Poérez Navarro 08-02-11

María Hernández Suárez 11-02-11

Aleix Merlos Martínez 15-02-11

Paula López Cañamera  15-02-11

Carla Fernández Jodar 17-02-11

Yanira Rodríguez Díaz 17-02-11

Lucía Montijano Tejeo 21-02-11

Iris Martín Alias 23-02-11

Biel Jiménez Habermeyer 25-02-11

Marc Vera Terradas 26-02-11

Lucia Quiroga Martínez 29-02-11

Erin Monterde Martín 02-03-11

Emma Herrera Martín 03-03-11

Lucas Martín Jiménez 03-03-11

Isaac Serrano Muñoz 08-03-11

Danae Martínez Serrano 13-03-11

Katia Guerrero Collado 13-03-11

Álex Tubío Folk 14-03-11

John Luque Roldán 16-03-11

Dienabou Mballo 16-03-11

Alma Casado Ramírez 18-03-11

Almudena Pedraza Blasco 18-03-11

Pau Otaegui Resina 21-03-11

Mónica López Resina 21-03-11

Carlos Morales Gutiérrez 23-03-11

Valentina Martín Rullo 24-03-11

 Mia Vicente Alcaraz 02-04-11

Eric Messaggi Aliñana 04-04-11

Arnau Sobrino Pizarro 06-04-11

Xènia Darder Costa 07-04-11

Cloe Monejano aragay 09-04-11

Ibrahim J Hibak 20-04-11

Martí Álvarez Gil 24-04-11

Valentina Nieto Cachazo 24-04-11

Thairé Alpiste Martínez 29-04-11

Carla Pericas de Castulo 30-04-11

Xavi Argemí Martí 02-05-11

Abril Albà Lloreda 03-05-11

Enara Fernández Sojo 05-05-11

Nour Errachidi 06-05-11

Alan Zamora García 06-05-11

Laia Barrionuevo Guillen 06-05-11

Martí Salido Borràs 07-05-11

Roeya Goueiz 08-05-11

Mik Rodríguez Maraver 08-05-11

Berta Ventura García 08-05-11

Sergio Ruiz motnero 11-05-11

Lara Torrents Saez 13-05-11

Oriol Pérez Redondo 14-05-11

Carla Pérez Barrero 15-05-11

Ivet Terricabris Coma 16-05-11

Joan Lobato Sánchez 17-05-11

Genís Noguera Pachón 19-05-11

Martí Noguera Pachón 19-05-11

Marta Campanario García 20-05-11

Pol Rof Lorenzo 21-05-11

Martí Garcia Carrillo 21-05-11

Edgar Pujadas Belmar 22-05-11

Jon Bonet Miranda 22-05-11

Daniela Martínez Camacho 24-05-11

Iris Ramírez Merchán 24-05-11

Bernat Olivé Pratginestós 25-05-11

Joan Rodríguez Elhombre 01-06-11

Eduardo Gómez Ripoll 07-06-11

Aleix Moreno Rodríguez 07-06-11

Yago Chaparro Velasco 07-06-11

Carla Amaro Martín 09-06-11

Martí Porcar Cortés 14-06-11

Queralt Martras Canalda 14-06-11

Eudald Clavijo Núñez 16-06-11

Pol Gimeno Daramas 16-06-11

Rayan Akaly Boukichou 17-06-11

Noa Vázquez Jiménez 17-06-11

Adrià Roig Cano 21-06-11

Alejandro Galán Quesada 25-06-11

Lucia Pares Garcia 25-06-11

Xavier Boldú Troya 26-06-11

Khadidiatou Mandiang 01-07-11

Lucía García Resina 03-07-11

Claudia Rus Garcia 03-07-11

Jan Torras Estevez 05-07-11

Aitor Caballero Gómez 05-07-11

Paula Tiscar Guisado 05-07-11

Ian Busquets Martos 06-07-11

Aitor Garcia Cabrera 07-07-11

Daniel Cáceres Montero 07-07-11

Martí Capón Gali 09-07-11

Arnau Navas Llasera 11-07-11

Iker Jurado Cárdenas 12-07-11

Maria Ortega Vila 13-07-11

Jana Cutrina Ferrer 13-07-11

Bernat Clapes Orozco 13-07-11

Nayara Sillero Campoy 15-07-11

Berta Martínez Peña 17-07-11

Eloy Rof Mozo 24-07-11

DEFUNCIONS
Joaquín Herrero Porcar, 88 anys 04-01-11

Donato Antonio, 43 anys 09-01-11

Espiritusanto García Rubio, 84 anys 20-01-11

Joaquina Vallès Ramon, 89 anys 06-02-11

Ana Euotropia Suarez Reina, 81 anys 10-02-11

Maria Viure Pericas, 86 anys 28-02-11

Madrona Josefa Avellana Dilmé, 88 anys 27-03-11

Mercedes López Rodríguez, 87 anys 04-04-11

María Escobar López, 95 anys 30-03-11

Moustapha Sylla, 52 anys  07-04-11

Francisco Roquet Rosas, 88 anys 14-04-11

Cirila Marta Ruiz Pinilla, 84 anys 06-06-11

Josep Cabanas, 88 anys 27-06-11

Francisco Gesa Xirau, 86 anys 03-07-11

Juanita Forns Terrades, 85 anys 28-07-11

Pedro Bautista Rueda, 85 anys 28-07-11
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Balanç molt positiu de 
Festa Major de Corró d’Avall   
La principal novetat d’enguany ha estat celebrar 

el Ball de l’Espolsada a la plaça de l’Espolsada

Festa de la Bicicleta Urbana 2011 i 
moltes activitats esportives més   

El balanç de la Festa Major de Corró d’Avall  
ha estat molt positiu, tant per l’alta participa-
ció com per la bona acceptació de la principal 
novetat d’enguany, la celebració del Ball de l’Es-
polsada a la plaça de l’Espolsada.

“Estem molt contents de com va anar, tot 
i que sempre podem millorar algunes coses”, 
explica Rosa Maria Isidro, regidora de Cultu-
ra de les Franqueses. Jordi Ganduxé, president 
de la Comissió de Festa Major, coincideix amb 
la regidora i afegeix que un dels aspectes que 
s’haurà de tenir en compte de cara a la pro-
pera edició és la instal·lació de més il-
luminació a la plaça. 

Molta participació
Un dels aspectes que desta-
quen de la Festa Major és 
l’elevada participació que hi 
ha hagut en la majoria d’ac-
tes que s’han celebrat, tant 
els destinats als infants, com 
per exemple el concert del 
grup “Teràpia de Shock” de diven-
dres. Un altre dels actes que va comp-
tar amb molt bona acollida, com ja és habitual, 
va ser la botifarrada de festa major, el correfoc 

i la cremada de l’Ajuntament. 
Els organitzadors també des-

taquen que el fet d’haver or-
ganitzat actes tant a la plaça 
de l’Ajuntament, com a 
la plaça de Can Font i a 
la plaça de l’Espolsada i 
el fet d’haver instal·lat la 
fira a la carretera de Ribes, 
com l’any passat, va fer pos-
sible que hi hagués molt fluxe 
de gent al llarg d’aquest eix.

Pregó jove i commemo-
ració del centenari de 

l’edifici consistorial
La jove periodista franque-
sina Munsa Viure va ser 
l’encarrega de fer el pregó 
de la Festa Major de Cor-
ró d’Avall 2011. Enguany la 

Comissió de la Festa va voler 
donar la paraula als joves “per-

què parlessin dels temes actuals”.

Bicicletada, bàsquet, 
tennis, tir amb arc 

i moltes activitats 
esportives més

La Festa Major de Corró d’Avall 2011 ha tingut 
un munt d’activitats esportives entre les quals 
destaca la Festa de la Bicicleta Urbana 2011 
que es va fer el 18 de setembre. La pedalada, 
que va comptar amb més de 300 participants,  
també s’emmarcava amb la setmana de la Mo-
bilitat Sostenible i Segura.

Els participants van fer un recorregut urbà 
d’uns 12 km que va passar per Bellavista, Corró 
d’Avall i Llerona. En acabar, es va lliurar dife-
rents obsequis als ciclistes i van poder gaudir 
d’un circuit on tot aquell qui volgués podia pro-

var les bicicletes elèctriques de l’Ajuntament. 
També es podia participar en diverses activitats 
programades dins la setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura,  com un taller d’Inspecció 
Tècnica de 
Bicicletes, coneix 
el bus de les 
Franqueses.

Handbol, bàsquet, 
tir amb arc, pàdel, tennis...
Les diverses activitats esportives de la Festa 
Major de Corró d’Avall també van destacar 
per la gran participació. Així, el I Campionat 
de Pàdel va reunir 30 parelles, al 3x3 de bàs-
quet van prendre part més de 30 persones, al 
I Campionat de Tie Breaks es van fer quatre 
categories, IV Torneig d’handbol Festa Major 
Joan Sanpera va tornar a ser un èxit i durant al 
tirada social de la Festa Major de Corró d’Avall 

el Club Tir amb Arc les Franqueses va lliurar a 
l’Ajuntament l’homologació oficial del camp 
exterior que ha concedit la Federació.

Des del balcó de l’Ajuntament, i envol-
tada de l’alcalde, diversos regidors de 
l’equip de govern i del president de 
la Comissió de Festa Major de Corró 
d’Avall, Munsa Viure va fer un pregó 

força reivindicatiu, amb al·lusions a la 
sentència de l’ús del català, i es va referir 

al govern multicolor que hi ha al municipi.
L’alcalde, per la seva part, va agrair la feina 

d’organització a la Comissió de Festa Major de 
Corró d’Avall i va convidar als ciutadans i ciuta-
danes a participar a tots els actes i va anunciar 
que l’any que ve es farà una gran celebració 
per commemorar el centenari de l’edifici de 
l’Ajuntament de les Franqueses, una de les jo-
ies modernistes de la comarca.

Pregó jove en l’edició    
   d’enguany de la Festa

Els joves també tenen protagonisme
S’ha recuperat la plaça de l’Espolsada 
per fer el ball de l’Espolsada

Corró d’Amunt, Marata, Llerona, Corró d’Avall, Bellavista 
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Molta diversió i participació a 
la Festa Major de Llerona 2011   
La Festa Major de Llerona 2011 ha 
estat una de les més participa-
tives i divertides dels darrers 
anys. La gran quantitat d’ac-
tes programats des del 2 
a l11 de setembre va fer 
gaudir a tots els veïns i veï-
nes de Llerona que en van 
prendre part.

Música i esports el
primer cap de setmana
El primer cap de setmana de la 
Festa la música i l’esport van ser pro-
tagonistes. L’actuació de “Senyors Tranquils” 
i de “Lluís Oliva i les Arbequines” a la Nit Jove 
de divendres o els partits de futbol del diu-
menge van ser tot un èxit.

Al matí es va disputar el partit d’extrema ri-
valitat entre Dalt la Riba i Baix el Pla mentre que 
a la tarda es va jugar el partit de futbol “Torneig 
Vila de Llerona”, que va ser guanyar pel conjunt 
local per 1 gol a 0 davant el Palautordera.

Entre setmana les activitats 
també van ser força vari-

ades, com l’audició de 
sardanes del dime-
cres 7 de setembre 
o el cinema a la fres-
ca del dijous.

Placa del 
Civisme al

CE Llerona
El segon cap de setmana 

de festa va començar d’allò 
més bé, amb una trentena de 

tendes participants a l’acampada fa-
miliar del divendres.

El dissabte la cita més important i popular 
va ser el sopar de la Festa Major, en el decurs 
del qual es va lliurar la Pala del Civisme del 
Poble de Llerona. Enguany es va escollir el Club 
Esportiu Llerona, que ha celebrat recentment 
els 50 anys d’història. Cal destacar que al sopar 
van assistir més de 300 persones, xifra supe-
rior a la de l’any passat.

El diumenge un dels ac-
tes més esperats va ser, 
ja a la tarda, l’animala-
da de corda, infantil 
i d’adults, seguida 
posteriorment del 
l’animalada de fut-
bol sobre fang. Un 
any més, petits i 

grans van protagonitzar escenes molt diverti-
des i refrescants al damunt del fang al camp de 
Can Lloreda.

La comissió organitzadora, Festes Laurona, 
amb la col·laboració del Consell del Poble de 
Llerona, l’Ajuntament i nombroses empreses, 
entitats i veïns i veïnes del poble han aconse-
guit el principal objectiu que es plantegen cada 
any, fer participar i gaudir de la Festa Major de 
Llerona.

La carpa es va omplir 
moltes vegades

Les actuacions de 
“Senyors Tranquil” 

i “Lluís Oliva i les 
Arbequines”  van destacar 
el primer cap de setmana

Estirada de corda i animalada, com sempre, espectaculars

Petits i grans van 
gaudir amb les 

activitats programades

18
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Corró d’Amunt viu amb 
intensitat la seva Festa Major   

Corró d’Amunt ha 
viscut amb inten-
sitat la seva festa 
2011, celebrada el 
primer cap de setma-
na d’agost. La festa va 
començar divendres amb 
la inauguració de l’exposició 
sobre l’olivera i l’oli així com amb la 
presentació de la primera edició i venda del 
llibre “Les plantes del nostre poble. Corró 
d’Amunt”, a càrrec de les autores Conxita Pe-
ricas i Glòria Puig.

Les plantes del nostre poble. 
Corró d’Amunt
El volum actual ha estat editat per l’Associació 
de Veïns Sant Mamet, amb les col·laboracions 
de Ma Rosa Estrada i Mireia Perarnau; de Maria 
Guàrdia i Anna Bravo (fotos), de Gustau Bar-
bat i Rosa Laína que han coordinat el procés i 
van corregir els textos i de la biòloga Meritxell 
Maimó que va verificar continguts.

A l’acte de presentació hi van assistir  l’al-
calde Francesc Colomé, el nou president del 
Consell del Poble de Corró d’Amunt, Rafael 
Bernabé, i els també regidors del consistori 
Ferran Gontán, Martí Rosàs i Josep Badia.

Durant els parlaments que es van fer du-
rant aquest acte es va posar de relleu la quali-
tat de l’obra, qualificat de tresor.

Els actes van continuar dissabte amb acti-
vitats destinades a tots els públics, jocs infantils 
tradicionals, com pot ser l’estirada de corda 

El sopar és una 
de les activitats 
mes destacades

i l’espectacle 
“Sobrerodes” , 

que va tenir lloc a la 
pista poliesportiva de Cor-

ró d’Amunt.
El pati del Consell de Poble 

de Corró d’Amunt va aplegar, 
dissabte a la nit, desenes de 
persones per participar en el 
tradicional Sopar de Festa Major. En aquest 
sopar es va poder veure una àmplia represen-
tació del govern municipal, encapçalada per l’al-
calde Francesc Colomé i la seva esposa.

L’estirada de corda pot ser una activitat molt divertida

Aquest any s’ha 
muntat una 
exposició sobre 
l’olivera i l’oli

Espectacle “Sobrerodes” a la
pista poliesportiva

El darrer dia de celebració, amb 
màgia, el partit de Solters con-
tra Casats, que va finalitzar amb 

empat a 2 gols, un taller de sabor o les tradi-
cionals havaneres van fer viure als assistents 
una intensa Festa Major de Corró d’Amunt 
2011.
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TA Festa Major amb aniversari a Marata, 
10 anys del Marata Folk   

La Festa Major de Marata ha celebrat aquest 
any una petita efemèride, la desena edició del 
Marata Folk que es va fer el dissabte del pri-
mer cap de setmana de festa, el 23 de juliol. La 
música dels grups Tetuà i d’El Belda i el conjunt 
Badabaloc van omplir la plaça de nou amb pro-
postes que van agradar molt el públic jove i 
fidel que segueix el Marata Folk des dels 
inicis.

Una altra activitat musical des-
tacada inclosa dins la Festa Major 
de Marata va ser la IX Trobada 
de Romancers. La qualitat de la 
programació d’aquest cicle es 

va ratificar aquest any amb els 
cantants convidats, Biel Majral i 
Carles Dénia.

Com és habitual, el tret 
de sortida de la Festa el va 
posar la representació teatral. 
En aquesta ocasió va ser l’obra 
“El marit de la Marina és ma-
riner” de Nicasi Camps, a càrrec 
del grup local de teatre de Marata. 
L’obra també es podrà veure el dilluns 31 
d’octubre amb motiu de la castanyada.

Altre propostes destacades de la Festa 
Major de Marata, per la seva tradició, van ser 
la celebració eucarística a l’església de Marata, 
amb cantada dels Goigs de Santa Coloma  i el 

ball de L’Espolsada.
La principal novetat 
d’aquest any ha estat 

que Josep Lloreda 
ha fet de cap de 
colla per pri-
mera vegada 
al costat de 
Dolors Bac-
hs. Pel que fa 
al nombre de 

parelles, en aquesta Festa 
Major van ser 29, nou 

més que al 2010.
El XXXII Con-

curs de Pintura, els 
jocs infantils, la mà-
gia o el ball tampoc 
van faltar en aquest 

2011, amb una par-
ticipació mol alta, 

com acostuma a passar 
a Marata.

El cros, cita esportiva 
La cita esportiva a la Festa Major de Marata va 
ser el 30 de juliol, al matí, amb el XXXIV Cros 
Popular. Més de 160 corredors van prendre 
part en les cinc categories i els tres circuits de 
la prova, segons l’edat: el petit, de 550 metres; el 
mitjà, de 1.250 metres i el gran, de 4.960 metres. 

Esmorzar, obsequi i trofeus al final de la 
cursa van fer que aquesta prova de caràcter 
familiar tornés a ser un èxit.

Enguany han 
participat 29 
parelles al Ball 
de l’Espolsada

Dolors Bach i 
Josep Lloreda, 

que s’estrenava 
aquest any han 

estat els caps de 
colla del ball

IX Edició dels Trobadors i 
Joglars i X del Marata Folk

 La plaça de Marata 
 és un lloc esplèndid 
per realitzar activitats

El Centre Cultural és un dels punts centrals de la Festa

Més de 160 participants 
en aquesta edició del cros Tres circuits i cinc categories segons l’edat
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estrena amb èxit el nou format    

Es publica el conte “La història de 
les colles del barri de Bellavista”

Ha guanyat el poble de Bellavista sense cap dub-
te” va proclamar l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el diumenge 3 de juli-
ol a la nit abans de donar a conèixer 
quina era la colla que s’havia im-
posat a la competició de la Festa 
Major de Bellavista.

La principal novetat d’en-
guany era la posada en marxa 
d’un nou model de Festa Ma-
jor, inspirat en el conegut duel 
entre dues colles que ha es-
tat molt exitòs. Així, els Guillots 
(verds) i els Suats (grocs) van ser 
els protagonistes d’una festa pensada 
per incentivar la participació dels ciuta-
dans i ciutadanes de Bellavista i de la resta del 
municipi de les Franqueses del Vallès.

Per un resultat molt ajustat, els guanyadors 
de la primera edició de del nou model de 
Festa van ser els Guillots, que ho van 
celebrar conjuntament amb els Suats 
un cop es va fer públic el veredicte. 
Aquesta bona entesa i sana compe-
tició es viure des de l’inici dels tres 
dies de la Festa Major de Bellavista i el 
bateig de les colles ja va ser un primer 
exemple.

La Festa Major de Bellavista va comptar a ban-
da de la creació de les colles dels Guillots i dels 
Suats, amb la novetat de la publicació del conte 
“La història de les colles del barri de Bellavista”, 
de l’autora franquesina Laia Membrive, amb il-
lustracions de Joan Josep Martínez.

El conte, de 20 pàgines, té una part histò-
rica que explica la creació del barri i de les 
masies que donen nom a les colles i una altra 
part més de ficció, on es recrea la rivalitat en-
tre Guillats i Suats.

Laia Membrive i Joan 
Josep Martínez, autora i 
il·lustrador del conte de 

les colles de Bellavista

El color de la colla guanyadora serà l’es-
collit l’any vinent per pintar la “B” del logo-
tip de la Festa Major (actualment en blanc) 
i les cintes o coets que surten de la lletra es 
pintaran del color de l’altra colla.

La Comissió de la Festa Major de Bellavista, 
que presideix Marçal Membrive, va preparar 
un muntatge d’allò més espectacular i adient 
per a l’ocasió, amb un Indiana Jones molt ben 
caracteritzat. 

Els dos caps de colla, Antonio Lozano, cap 
de colla dels Suats i Encarna Bernabé, cap de 

colla dels Guillots, així com l’alcalde 
de les Franqueses, Francesc 

Colomé van fer una cri-
da a la participació i a 

sumar-s’hi per aquest 
nou model de com-
petició de colles. 

Mantenir l’esperit tot l’any
Als parlaments de Fi de Festes i Veredicte de 
les Colles es va manifestar que l’esperit de les 
colles es vol mantenir tot l’any amb activitats 
com cap d’any o la castanyada. 

Com és tradicional, la Festa Major de Be-
llavista a més dels actes de competició de les 

colles va  comptar amb un munt d’ac-
tivitats durant els tres dies, com 

la trobada de timbalers, els 
correfocs, la festa de l’es-

cuma, nits de ball, arros-
sada popular i dinar de 
germanor o l’actuació 
de les entitats de Bella-
vista, a més de la zona 
d’atraccions de fira que 
ocupava bona part del 

Passeig d’Andalusia. 

Foment de la 
participació a les colles
Tant Laia Membrive com Joan Josep 
Martínez han col·laborat de manera 
gratuïta en aquesta iniciativa. L’autora 
assenyala que el conte s’ha realitzat a 
partir “d’aquest fet il·lusionant que ha estat 
crear dues colles per fer que la festa sigui més 
de tothom”.

Els autors, que ara resideixen a Corró 
d’Avall però que són originaris de Bellavista, 

comenten que “hem 
volgut donar a conèi-
xer aquestes masies i 
aquests personatges i 

noms que són reals ex-
plicant les coses que fe-

ien, com vivien, encara que 
s’ha de dir que la rivalitat entre 

Guillots i Suats és fictícia i només d’ara per a 
la Festa Major. En aquella època no existia, al 
contrari, quedaven els diumenges a la tarda per 
fer festa o s’ajudaven si era necessari”.

Espectacular bateig de les colles

Activitats molt 
imaginatives a la Festa

Les proves 
puntuables 
van aplegar 
molta gent

L’acalde i la regidora de Cultura han 
destacat aquest nou model de Festa

                  Celebració de 
       la colla guanyadora

A banda dels 
actes colles, es 
van fer moltes 

altres activitats
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Veïns i veïnes de Corro d’Amunt, des que sóc 
president d’aquest Consell m’han arribat diver-
ses preocupacions. La problemàtica que més 
persones m’han fet arribar, no només veïns de 
Corró d’Amunt sinó de Mil Pins i Marata, és 
el del transport públic en el nostre municipi. 

Fa un temps va haver un canvi d’itinerari 
que va perjudicar greument la quantitat de 
cops que aquest microbús passaba per aquest 
tres pobles. Em vaig posar en contacte amb 
la regidora d’Obres i Serveis, la senyora Gar-
cia que ,molt amablement, em va convidar a 
una reunió amb la companyia concessionària 
Sagalés. En aquesta reunió l’empresa ens va dir 
literalment, que no tenien cap problema en fer 
les modificacions del nombre de parades ni de 
la seva ubicació, sempre que l’Ajuntament li di-
gués quines prioritats tenia (escoles, atenció 
sanitària, servei a la gent gran, etc...) per poder 
fer un itinerari o un altre. Ens van ensenyar els 

números, des del canvi de recorregut, i la rea-
litat va ser devastadora: el nombre de passat-
gers havia disminuït, comparant els sis primers 
mesos de 2009, 2010 i 2011, en una proporció 
molt alta.

Concretament es va passar de tenir 9.687 
en els sis primers mesos de 2009 (any en que 
es va instaurar el servei i per tant en teoria el 
més deficitari), a 11.237 en els mateixos sis 
mesos del 2010, al resultat final a juny de 2011 
de 5.719 passatgers, després dels canvis d’iti-
nerari.
No només es veu afectada la qualitat de vida 
dels veïns, en reduir els trajectes entre el cen-
tre del poble i l’hospital amb els pobles més 
allunyats, sinó que el servei torna més defi-
citari. En haver menys persones que agafen 
el microbus l’Ajuntament obté menys guanys 
i per tant ha de posar més diners de la seva 
butxaca i de tot els ciutadans de les Franque-

Benvolguts lleronins i lleronines,

Puc dir amb il·lusió que el nou Consell de 
Poble de Llerona ja ha començat a funcionar. 
En el ple del 29 de setembre es van ratificar 
el nomenament de les entitats que formaran 
part de la mesa, que són: Josep Lleonart, en 
representació del Club Esportiu Llerona; Glò-
ria Lloreda, en representació de l’Associació 
Cultural l’Art del Bonsai; Josep Girbau Viñas, en 
representació de la Comissió de festes Lauro-
na; Isidre Roquerias Cassà, de Regants de Lle-
rona; i Jaume Lloreda Fontcuberta, de la Penya 
Blaugrana de Llerona. I com a novetat, també 
vull destacar, que cinc veïns i veïnes del nos-
tre poble ens van comunicar el seu interès per 
formar part d’aquest consell a títol particular 
i que en la celebració del primer Consell el 3 
d’octubre es va acordar que formaran part de 

la mesa Enric Garriga i Giol i Xavier Cervera 
Martínez. El tercer veí present a la sala, Albert 
Garriga Castelló, en formarà part amb veu 
però sense vot, ja que els estatuts permeten la 
incorporació de dos ciutadans a la mesa.
Vull agrair a tothom la seva predisposició a tre-
ballar per Llerona. El Consell de Poble és un 
òrgan de participació que ens permetrà deba-
tre les qüestions que més ens afectin al poble 
i traslladar-les a l’Ajuntament. En aquest sentit 
vull agrair també tota la tasca duta a terme per 
l’anterior presidència.  

També vull aprofitar aquest espai per dir-vos 
que em sento molt orgullosa del nostre poble. 
Aquest mes de setembre he tingut l’oportunitat 
de viure la meva primera festa major sent pre-
sidenta del Consell de Poble i em vull reafirmar 
en aquest orgull. Quina festa major!! Participati-
va i ben organitzada gràcies a aquest jovent fan-

tàstic de Laurona, i just, ara, que només escoltem 
queixes de la crisis econòmica i de la pèrdua de 
valors de la societat. Tot i així hem vist que tenim 
una gent jove, i no tan jove, que fa les coses amb 
ganes i  que no li espanta el treball, organitzant 
amb gran encert la nostra Festa Major. 

Tothom va poder gaudir d’una varietat 
d’actes per totes les edats: infantils, esportius, 
religiosos, musicals, teatre i bona gastronomia. 
Quin sopar! Llerona, una vegada més ha de-
mostrat que sap aglutinar la gent per participar 
en els actes de la Festa Major. Ara, aquesta il-
lusió de fer poble, ens fa més forts per esquivar 
situacions difícils, que de ben segur amb aques-
ta gent tan implicada, sabrem trobar solució a 
tots els reptes del futur.

Rosa Maria Pruna i Esteve
Presidenta del Consell del Poble de Llerona 

ses, per pagar la concessió. Una concessió que 
costa d’entrada 120.000 € i que des del canvi 
d’itinerari s’ha guanyat el sobrenom de “l’au-
tobús fantasma”, a l’anar sempre buit. Sem-
bla ser que el canvi d’itinerari no es va centrar 
ben bé en el servei al ciutadà, sinó que va tenir 
que veure més, amb un conveni signat amb una 
empresa, per valor de 70.000 € perquè arribés 
l’autobús a les seves portes.

Des d’aquí us dic que com a president de 
Consell de Poble, defensarem el retorn a l’antic 
itinerari i freqüència.

Tambe demanem obrir vies per autogesti-
onar el servei. D’entrada em diuen que no és 
possible, però jo us dic que hi ha pobles de la 
comarca i de Catalunya que ho han aconseguit. 
Una abraçada i fins la propera.

Rafael Bernabé
President del Consell de Poble de Corró d’Amunt 

VOLUNTARIAT PER LA 
LLENGUA A LES FRANQUESES
Si ets major d’edat, si tens una estona per xerrar 
i vols practicar el català amb una persona que el 
parla habitualment, fes-te APrenenT/A 

Si ets major d’edat, si tens una estona per xerrar 
i vols parlar en català amb una persona que vol 
practicar-lo, fes-te VolUnTAri/ÀriA 

Informar-te’n al: SCC del Vallès Oriental Tel. 93 879 41 
30 vallesoriental@cpnl.cat o bé entra a: www.vxl.cat

CONSELL DE 
POBLE DE LLERONA

CONSELL DE POBLE 
DE CORRÓ D’AMUNT
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El PSC de les Franqueses 

del Vallès ha fet una aposta 

per la governabilitat. Actu-

almetnt, allò que els ciuta-

dans demanden és remar 

conjuntament per superar 

l’actual cojuntura. Aportem 

els quatre regidors que ens han donat les urnes, per 

sumar, en benefici dels ciutadans. Pensem que això 

és el que se’ns reclama a la classe política, posar per 

davant els interessos generals. Creiem que les Fran-

queses és un exemple a seguir de treball conjunt i 

de sumar esforços. 

No és cap sacrifici, sinó que és un deure que 

tenim contret. Pensem que en temps difícils, altres 

administracions haurien de prendre exemple del 

que significa treballar en benefici del progrés gene-

ral. No sempre ha estat així. En ocasions, sense anar 

més lluny a la passada legislatura,  es votava siste-

màticament en contra, encara que això perjudiqués 

el municipi.

Aquest no és el nostre estil, no ho ha estat mai, 

ni abans, ni ara. Una societat madura ha de valorar 

que la tasca política es fonamenta en el servei pú-

blic i que aquest és el camí a seguir. Però també, la 

nostra aposta ens permet tirar endavant eixos pro-

gramàtics ens els que creiem fermament i que per-

metran una transformació en positiu.

Les regidories de Serveis Socials, Seguretat 

Ciutadana, Llicències d’Activitats, la Llei de Barris i 

l’Urbanisme són els àmbits de transformació i pro-

grés que el PSC aportarà durant la legislatura a les 

Franqueses del Vallès i que ens permeten incidir i 

modificar la realitat que ens envolta. 

Si la passada legislatura vàrem resoldre proble-

mes endèmics com la manca d’equipaments edu-

catius i la transformació urbana i d’equipaments 

esportius amb actuacions com les noves escoles, 

llars d’infants i institut, la rambla de Corró d’Avall i 

l’entrada al municipi des de Granollers o la remode-

lació de la zona esportiva, ara toquen altres àmbits 

de progrés.

Hem posat en marxa un seguit de mesures que 

fa sis mesos no es podien tirar endavant i que ara el 

ple municipal aprova. La modificació de crèdit dels 

Serveis Socials, per atendre i inserir socialment col-

lectius desfavorits, i atenció domiciliària a la gent 

gran. La transformació d’Urbanisme i Activitats per 

agilitzar i promoure la creació i instal·lació de noves 

empreses i comerços, i que ja està donant fruits. El 

projecte de policia de barri a peu i amb unitat ca-

nina per garantir la seguretat... i una llarga llista de 

mesures que ja us anirem explicant durant la legis-

latura i que ja anireu veient al municipi.

Esteve Ribalta Sánchez
Portaveu del Grup Municipal del PSC 

Des de la seva constitució, la 

societat municipal les Fran-

queses Entorn Verd S.A. ha 

portat a terme la promoció 

d’obra pública encomanada 

per l’Ajuntament de les Fran-

queses. La gestió i control 

d’obra urbanística ha permès l’autofinançament de 

la societat mitjançant els ingressos de gestió que 

inicialment es van fixar en un 5% i que finalment 

van passar al 8%. Així doncs durant el període 2001 

a 2006, època de bonança econòmica, la societat fa 

generar ingressos per valor de prop de 23 milions 

d’euros, despeses per valor de 22,5 milions d’euros 

i beneficis per despeses de gestió per valor de 1,7 

milions d’euros que es van poder destinar a fer més 

inversió.

La desviació en aquesta tendència apareix amb 

la confluència de dues obres, una “La reforma de 

la zona esportiva de Corró d’Amunt”, donat que la 

previsió pressupostària per execució d’obra no dóna 

cobertura al 100% de la despesa final, (es deuen en-

cara certificacions per valor de 2.214.175,42 euros) i 

fonamentalment amb l’impagament de les quotes 

urbanístiques del sector N (Polígon industrial del 

marge esquerra de la carretera de Cardedeu).

El sector N es va aturar l’any 2008 i no s’ha tornat 

engegar. L’obra està executada en un 40% que ha 

comportat el pagament per part de l’Ajuntament de 

7.047.219,30 d’euros però a canvi només s’han co-

brat quotes urbanístiques per import de 386.937,65 

euros produint-se un forat molt i molt important. Al-

hora, l’Ajuntament també es va gastar a l’avançada 

part de l’aprofitament mig que li va correspondre 

i que va subhastar per prop de 6 milions d’euros, 

quantitat que mai s’ha cobrat i que els adjudicataris 

han començat a renunciar al seu dret.

Aquest dues obres més alguna altre de menor 

fan que en aquests moments la societat municipal 

Les Franqueses entorn Verd tingui un deute acumu-

lat de 12.341.129,64 euros.

L’analitzar el que, com, qui, perquè i donar-nos 

llum al respecte li correspondrà a la recent creada 

comissió d’estudi de les finances locals presidida pel 

Regidor Delegat d’Hisenda i on hi estan represen-

tats tots els grups polítics de l’Ajuntament.

Al Govern municipal només li queda una sorti-

da, tirar endavant el sector n, però no tal com s’ha-

via planificat l’any 2007.

S’ha de reformular, i s’ha d’adequar a la nova si-

tuació de crisi que patim. Hem de ser molt curosos, 

s’ha de parlar amb el propietaris del sector, s’ha de 

fer atractiu per a tothom. Ens n’ensortirem. Segur!.

Francesc Colomé
Portaveu del Grup municipal de CiU

PSCCIU

68
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L’altre dia escoltava una no-

tícia a TV3 sobre el malba-

ratament de recursos en la 

construcció d’aeroports si-

tuats en algunes ciutats de 

la Península, com ara Múr-

cia, Castelló, Ciudad Real o 

Lleida. No em va sorprendre la notícia, que ja conei-

xia; més aviat em va sorprendre que expliquessin els 

fiascos dels altres aeroports per justificar l’ampliació 

del de Lleida.

Després d’aquests malbarataments de diners 

públics, ningú passa pel jutjat, i els nous equips de 

govern ni tan sols en donen explicacions públiques.

Això, a petita escala, és el que passa ara a les 

Franqueses. En el pressupost del 2011, aprovat ara 

al setembre, surten a la llum els més de 12 milions 

d’euros d’endeutament reconegut a Entorn Verd (a 

banda dels contenciosos pendents) i els gairebé 3 

milions en factures per pagar que té l’Ajuntament.

Però anem a pams: Entorn Verd s’ha de tancar, 

però ara no es pot, perquè a l’Ajuntament no tenim 

els 12 milions. Llavors el govern fa com el conte de 

la lletera: aporten patrimoni municipal per cobrir les 

despeses del proper any, mentre acaben el sector 

N, es cobren totes les quotes urbanístiques i ja està, 

despeses cobertes i tanquen Entorn Verd.

Afegint patrimoni es cobriran les despeses del 

2012. I les 2013 com les cobriran? I si els diversos 

contenciosos que estan oberts es perden? Si això 

passa, ningú sap la xifra a què s’haurà de fer front, i 

si Entorn Verd no pot assumir-ho, el primer que per-

drem serà el patrimoni

Cal recordar que la moció de censura, en part, 

estava basada en la situació crítica en què es va 

posar les empreses de la zona, en voler cobrar les 

quotes urbanístiques. És de preveure que si al 2007 

hi havia problemes per cobrar, ara, al 2011, quan la 

situació econòmica encara és pitjor, serà més difícil 

cobrar-les. Per tant, com en el conte, la llet no arri-

barà al mercat.

I aquí tampoc ningú assumeix responsabilitats, 

ni al jutjat, per mala gestió, ni públicament davant 

de la ciutadania.

Part dels responsables estan al govern (CiU i 

PSC). Hi ha mil raons per justificar com s’ha arribat 

fins aquí, però és inadmissible que l’alcalde no surti 

públicament explicant la situació real de l’Ajunta-

ment, i sobretot d’Entorn Verd.

Des de Les Franqueses Imagina exigim als polí-

tics de l’equip de govern que expliquin a la ciutada-

nia quina és la situació econòmica real de l’Ajunta-

ment, qui n’és responsable, per què s’ha arribat fins 

aquí, i quin és el full de ruta per solucionar la situa-

ció, i que ho expliquin en cada un dels cinc pobles 

del municipi.

Salut i ecologia

Ferran Gontán
Regidor de LFI
ferran.gontan@lesfranqueses.cat

Nos acercamos a la recta fi-

nal.  El 20N marcará de nuevo 

una fecha histórica:  eleccio-

nes generales!

Muchos estamos espe-

rando esa fecha como el prin-

cipio del cambio; sin embar-

go, otros no tienen ni siquiera la intención de acudir 

a las urnas. Nosotros, aunque no estamos en posición 

de solicitar aún el voto -porque todavía no hemos 

empezado campaña-, lo que sí podemos hacer desde 

ya es mostrar la importancia que tiene la participaci-

ón ciudadana en unas elecciones. Quedarnos en casa 

de brazos cruzados el 20N es aceptar una derrota; no 

esperemos a que los demás decidan por nosotros; a 

que la economía se recupere mágicamente, dejándole 

la responsabilidad a quienes sí salen y dan su apoyo 

a algún candidato o a algún grupo político; todos te-

nemos el derecho de contribuír, de implicarnos, de 

decidir. Cada voto es un granito de arena que efecti-

vamente cuenta y que al final constituye una señal de 

apoyo, un grito de cambio.

Otro aspecto muy importante en unas elecciones 

es concienciarnos de nuestro voto. No dejemos que 

nada ni nadie influya en nuestra decisión. Para ello te-

nemos que empaparnos lo máximo posible, sin dejar 

que nos “vendan” falsas expectativas, extrañas menti-

ras, o historias raras. Deberíamos tener una educaci-

ón política adecuada, sin que ello implique que nos 

metan o encajen dentro de determinada tendencia 

política; una educación política neutral y a partir de 

allí encauzarnos nosotros mismos hacia la tendencia 

con la cual nos identifiquemos más.

Lamentablemente la realidad es otra: no paran 

de hacernos promesas que nunca se cumplen, que 

son imposibles desde el momento que se generan, 

pero que son muy atractivas y venden votos; esa es 

la forma barata de comprar conciencias y de poner 

líderes políticos que no merecen estar en los puestos 

que ocupan. Ahí es cuando vienen los fracasos, las 

desmotivaciones y es cuando se genera la abstención 

electoral.

Deberíamos ceñirnos a nuestra simple sensatez, 

saber cuándo una promesa puede ser efectiva real-

mente y cuándo un líder político es válido. No nos 

dejemos confundir; el que más habla o grita no es 

siempre el que lleva la razón! Desconfiemos de las 

promesas baratas! Todos sabemos cómo está el país 

ahora: la recuperación económica no se logrará en 

dos días. Lo que sí podemos hacer es contribuir con 

nuestro voto y no quedarnos sin opinar, dejando que 

los demás decidan por nosotros. No a la abstención 

electoral! 

Javier Álvarez Álvarez
Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular

LFI PP
Davant d’una crisi econò-

mica tan gran com la que 

estem patint, cal extremar 

les accions que s’estan por-

tant a terme des de l’Ajun-

tament i prendre mesures 

adequades per afrontar 

uns temps tan difícils com els que ens toca viure.

Cal emprar mesures d’austeritat necessàries per 

equilibrar els comptes municipals i poder donar els 

serveis més prioritaris a la ciutadania. Cal adequar 

la realitat de les nostres possibilitats i prioritzar els 

serveis bàsics i necessaris que volem prestar, i que 

podem pagar, en el conjunt del municipi.

Estem arribant a extrems insospitats en què els 

proveïdors que treballen per a l’Ajuntament tenen 

factures pendents de cobrar des de principis d’any 

i som a un pas de no poder pagar no només les 

nòmines del personal directe, sinó tampoc la dels 

polítics.

La crisi ha retallat els ingressos directes, tant 

de la construcció com de les activitats econòmi-

ques; els ingressos de l’Estat i de la Generalitat han 

disminuït i, a més, la mala gestió política també ha 

bloquejat els ingressos d’aquests dos ens perquè no 

s’han presentat les liquidacions dels comptes d’anys 

endarrerits. 

En els primers tres mesos de govern municipal 

no s’ha portat a terme cap mesura d’austeritat per 

adequar els ingressos amb les despeses, i poder 

equilibrar la situació insostenible de la despesa mu-

nicipal. Només s’han dedicat a augmentar les des-

peses dels polítics i dels assessors del govern mu-

nicipal. Aquest fet ens està portant a una situació 

insostenible que fa perillar el conjunt dels serveis 

que es presten a la ciutadania. Calen accions ur-

gents per equilibrar una situació tan greu com l’ac-

tual: els proveïdors no poden cobrar, però molt aviat 

podria ser que no es poguessin pagar les nòmines 

al personal i que perillessin els serveis que s’estan 

donant. Això passarà si no es prenen mesures que 

restablir aquest desequilibri tan perillós que patim 

i que és conseqüència de la crisi i la mala actuació 

política del govern municipal.

Francesc Torné i Ventura
Portaveu del Grup Municipal de CpF

CpF



Des del passat 27 de juny, 

data en que UPLF (Unió de 

Pobles de Les Franqueses) va 

assumir la regidoria d’Obres 

i Serveis i durant els 90 dies 

posteriors, el balanç és posi-

tiu, l’entesa entre partits esta 

sent possible i gràcies a això la feina entre àrees és 

totalment eficaç i això es transmet en accions cap al 

municipi.

Les principals actuacions que UPLF ha dut a ter-

me des d’Obres i Serveis són les següents després de 

l’entrada a l’àrea i la posada a punt en temes adminis-

tratius i de personal. La primera d’aquestes actuacions 

ha estat finalitzar el concurs de jardineria que ja feia 

mesos que estava començat i era de màxima prioritat 

ja que l’antic contracte feia temps que havia caducat. 

Les noves empreses adjudicatàries firmaran el nou 

contracte a principis del mes d’octubre començant la 

seva tasca. Estudi i actualització dels serveis i possibles 

normalitzacions dels contractes de serveis ja caducats, 

que a dia d’avui són tots excepte la neteja viària i la 

recollida d’escombraries, i la neteja d’edificis. S’està 

duent a terme un estudi de costos per la possible des-

privatització d’alguns serveis tal i com vam anunciar 

en el nostre programa electoral. Reunions amb les 

diferents empreses de serveis pel control de la ges-

tió i el seguiment dels contractes signats. Després de 

l’actuació de millora, s’ha obert a la circulació el trànsit 

al carrer Migdia. El canvi ha tingut molta acceptació 

entre els veïns. Accions a les palmeres del carrer Aragó 

per la plaga de l’escarabat morrut. S’han tret la majo-

ria de palmeres per evitar que aquesta plaga continuï 

expandint-se i evitar el perill que les palmeres en mal 

estat podien provocar a la ciutadania. Paral·lelament 

s’estudia quines són les espècies autòctones que en 

l’època convenient, es pugui plantar. Atenció a les sol-

licituds dels ciutadans a les hores de visita a l’Ajunta-

ment. Estudi per la instal·lació de diversos Pipi - Can 

al municipi, com a resposta a la demanda generada 

a través del nostre programa electoral, per part de la 

ciutadania.

Aquest és un petit resum de la tasca realitzada per 

part d’UPLF, des de l’àrea que gestionem. Estem con-

vençuts de que gràcies a la bona comunicació que hi 

ha entre les àrees, serà possible la realització de mol-

tes més actuacions del nostre programa electoral.

Vanessa Garcia
Portaveu del Grup Municipal UPLF

Ahora ya si que podemos de-

cir que tenemos un gobierno 

sociovergente, ya que el Sr. 

Francesc Colomé a acordado, 

pasadas las vacaciones, que 

el primer teniente alcalde sea 

el sr. Ribalta (PSC) y no la Rosa 

M. Pruna (CiU). Pero esta es la tónica que tenemos pa-

sados ya los cien días de gobierno, parece que todavía 

se estén repartiendo el poder y los cargos entre los 

once regidores, además de que están haciendo nue-

vas contrataciones y cargos de confianza que las arcas 

no van a soportar. 

Un gobierno local formado por CIU, PSC, PP, ERC 

y UPLF, son 11 regidores con sueldos, además de ase-

sores. 

Así, tenemos, el sr, Francesc Colomé, alcalde, que 

cobra 63.000 euros al año; de CIU: Rosa M. Pruna Es-

teve, regidora de Agricultura, Sanidad y Gente Mayor, 

cobra 25.000 euros al año, José Ramírez Alaya, regidor 

de Deportes, cobra 40.000 euros al año, Rosa Maria 

Isidro Ortega, regidora de Cultura, cobra 25.000 euros 

al año; del PSC: el sr. Esteve Ribalta, primer teniente-

alcalde y regidor de urbanismo, cobra 43.000 euros 

al año, Juan Antonio Marín, regidor de Actividades, 

Vivienda y Plan de Barrios, cobra 25.000 euros al año, 

Josep Randos Parés, regidor de Seguridad Ciudadana, 

cobra 25.000 euros al año, Gisela Santos Gonçalves, 

regidora de Servicios Sociales, cobra 25.000 euros al 

año, del partido político UPLF, Vanesa García, regidora 

de Servicios, cobra 43.000 euros; y del PP el sr. Javier 

Alvarez, regidor de Dinamización Económica, y ERC 

el sr. Angel Profitós, regidor de Servicios Centrales y 

de Hacienda, ambos cobran por dietas, por ejemplo, 

la asistencia a la Junta de Gobierno Local que se con-

voca 4 veces al mes cobran 250 euros por sesión, más 

las reuniones al Pleno,y demás Comisiones, y además 

3.000 euros cada uno de portavoz. Hay que mencio-

nar también que el PP tiene un cargo de confianza que 

cobra 17.000 euros al año, y que ERC ha integrado un 

nuevo cargo de confianza en el área de Hacienda que 

cobra 37.120 euros al año.

No parece que el objetivo de este gobierno sea 

el de sanear las finanzas del Ayuntamiento, ni tampo-

co realizar las auditorías que tanto han prometido, ni 

llevar una política transparente y de participación, ya 

que pasados tres meses aún no se han convocado re-

uniones de Junta de Portavoces, ni la famosa comisión 

de Finanzas.

Todos los ayuntamientos de Catalunya conocen la 

deuda real del consistorio, pero el nuestro no, cuando 

hubo el traspaso de gobierno, no hubo un traspaso 

de cuentas? Además, a fecha 31 de agosto de 2011 el 

Interventor del Ayuntamiento plegó, y ahora no tene-

mos interventor, quien controlará las finanzas muni-

cipales?

Josep Badia Torrents
Regidor
PxC Les Franqueses
www.blogbadia.blogspot.com

UPLF PxC
Sembla com si fos ahir, i han 

passat ja cinc mesos mal 

comptats de les eleccions de 

maig on els votants de Les 

Franqueses van triar els disset 

regidors que els represen-

tem a l’Ajuntament, i només 

quatre (amb l’agost entremig) de l’entrada d’ERC al 

govern.

Vull adreçar aquestes ratlles a tots els veïns del 

municipi, però molt especialment als amics que ara 

fa cinc mesos van donar suport a la llista d’Esquerra 

Republicana de Catalunya, i en alguna ocasió re-

coneixen una molt bona feina però demanen més 

perfil polític, i també als “amics” que tot i haver votat 

d’altres partits es veuen legitimats per donar con-

sells i diuen que de tant buscar solucions acabarem 

sense trobar culpables.

Mirin: normalment, tots volem millorar. Sabem 

on som, sabem on volem arribar, i intentem posar 

els mitjans per fer-ho. En política, i més en el cas 

concret del nostre Ajuntament, des d’ERC sabíem 

on volíem arribar, teníem clar com no fer-ho, però 

no sabíem (perquè era impossible saber-ho) on era 

el nostre Ajuntament (no l’edifici, sinó la situació 

real; vostès ja m’entenen).

En aquests mesos, i des de la regidoria d’Es-

querra Republicana de Catalunya, hem impulsat 

l’aprovació al setembre del primer pressupost des 

del 2008, estem aconseguint saber (aproximada-

ment, no es pensin que és fàcil) la magnitud de la 

tragèdia, hem fet possible que tothom (govern i 

oposició, i això també es nou) vagi sabent on som, 

hem impulsat també la modificació i actualització 

de les nostres ordenances fiscals (esperem l’aprova-

ció al Ple d’octubre), hem tirat endavant la comissió 

d’estudi de les finances locals on tots els grups de 

govern i d’oposició hi són representants, hem acon-

seguit, i no ha estat fàcil, i vull fer una menció espe-

cial d’agraïment per tot el personal de la nostra àrea 

que ho ha fet possible, no sortir a la llista negra de 

municipis que no han fet els deures a temps amb 

l’administració de l’Estat, hem tramès a la Sindicatu-

ra de comptes els tancaments endarrerits dels exer-

cicis 2007, 2008 i 2009 (més agraïments a les dones 

del departament), estem posant fil a l’agulla per 

iniciar abans de Nadal els processos de participació 

ciutadana per donar sortida als projectes aturats del 

Falgar i el Centre Cultural de Corró d’Avall,..... 

Qui conservi el nostre llibre de receptes que hi 

doni un cop d’ull. Tot i que no n’hi havia cap per olla 

exprés, portem promig de cuina ràpida.    

Àngel Profitós  
Portaveu del Grup Municipal ERC                   
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ESPECIALITAT PROFESSIONAL VISITA HORARI CONSULTA
Directora Mota Jimenez,Gema
Adjunta a la Direcció Pérez Fernández, Marta
Medicina General Rebordosa Serras, Josep Dilluns a divendres MATI 2
 Uriz Urzainqui, Nieves Dilluns a divendres MATI 2
 Alier Soler Rosa Dimarts, dimecres, dijous i divendres MATI 4
  Dilluns TARDA 4
 Presas Ferrer, Miquel Dilluns MATI 4
  Dimarts ,dimecres, dijous i divendres TARDA 4
 Jabalera Lopez,Susana Dimarts i dijous MATI 16
  Dilluns, dimecres i dijous TARDA 16
 Marcas Vila, Àlex Dilluns, dimecres i divendres MATI 16
  Dimarts i dijous TARDA 16
 Palero Cadirat, Olga Dilluns, dimecres i divendres MATI 8
  Dimarts i dijous TARDA 8
 Anton Lloreda, Gloria Dimecres, dijous i divendres MATI 8
  Dilluns, dimarts TARDA 8
 Serra Cordoba, Marga Dimarts i dijous MATI 6
   Dilluns, dimecres i divendres TARDA 6
 Casermeiro Cortés, Jose M. Dilluns i dimarts MATI 6
  Dimecres, dijous i divendres TARDA 6
Pediatria Ducet Vilardell, Purificación Dilluns a divendres MATI 12
 Romo Cruz, Lourdes Dilluns, dimarts, dijous i divendres MATI 9
  Dimecres  TARDA 9
 Corniel Peña, Jeimy L. Dilluns a divendres TARDA 9
  Dimecres MATI 9
Infermeria Sabaté Casellas, Rosa Dilluns a divendres MATI 1
 Collado Vicho, Ana Belen Dilluns a divendres TARDA 1
 Albarran Molina, Consuelo Dilluns a divendres MATI 3
 Martinez Vacchiano, Mª Eugenia Dilluns, dimecres, i divendres MATI 5
  Dimarts i dijous TARDA 5
 Homs Padrisa, Dolors Dilluns i dimarts MATI 5
  Dimecres, dijous i divendres TARDA 5
 González Castillo, Sara Dimecres, dijous i divendres MATI 7
  Dilluns i dimarts TARDA 7
 Peréz Fernández, Francisca Dimarts, dimecres, dijous i divendres MATI 7
  Dilluns TARDA 7
 Méndez Blanco, Soledad Dilluns, dimecres i divendres MATI 17
  Dimarts a dijous TARDA 17
 Matias Mateos, M. Teresa Dimarts i dijous MATI 17
  Dilluns, dimecres i divendres TARDA 17
Odontologia Carretero Gonzalez, M. José Dilluns a divendres MATI 17
Infermeria Ped. Lucas Ruiz, M. Rosario Dilluns a divendres MATI 11
 Castro Navarro, Dolors Dilluns, dimarts, dijous i divendres MATI 10
  Dimecres  TARDA 10
 Arias Perianez, Antonia Dillun a divendres TARDA 10
Ass, Social Pardo Casado, Agustín Dilluns, dimecres i dijous MATI 14
Passir Llevadora Biern Gómez, Carmen Dimarts, dimecres i dijous MATI 15
  Dilluns TARDA 15
 Noval Llorach, Araceli Dilluns i divendres MATI 15
  Dimecres i dijous TARDA 15
Extraccions Infermeria Dilluns a divendres 8,30 a 9,15 20

CAP LES FRANQUESES. Tel. 93 861 80 30 (Centre d’Atenció Primària obert de 8 a 20 h)
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CAP CORRÓ D’AVALL. Tel. 93 840 42 00 (Centre d’Atenció Primària obert de 8 a 20 h)
ESPECIALITAT PROFESSIONAL VISITA HORARI CONSULTA

Medicina General Velayos Balcells, Ramon Dilluns, dimarts, dimecres i divendres MATI 2
  Dijous TARDA 2

 Hernández Huet, Enric De dimarts a divendres MATI 1
  Dilluns TARDA 1

 Malfeito Gual, Regina Dijous MATI 2
  Dilluns, dimarts, dimecres, divendres TARDA 2

 Arumi Prat, Montserrat Dilluns, dimarts MATI 1
  Dimecres, dijous, divendres TARDA 1

Pediatria Bech Peiro, Susana Dilluns, dimecres, dijous i divendres MATI 4
  Dimarts TARDA 4

Infermeria Simon Garcia, Gemma Dilluns, dimarts, dimecres i divendres MATI 3
  Dijous TARDA 3

 Saborit Marin, M. Isabel De dilluns a divendres TARDA 3

 Albaladejo Quesada, Nati De dimarts a divendres MATI 0
  Dilluns TARDA 0

Infermeria PED. Roura Escrigas, Imma Dilluns, dimecres, dijous i divendres MATI 6
  Dimarts TARDA 6

Ass. Social Pardo Casado, Agustín Divendres MATI 3

Extraccions Infermeria Dilluns, dimarts i divendres 8 a 9 6

PASSIR Llevadora Vigil Mamani, Mercedes  Dilluns   MATI 5
  Dimecres TARDA 5



HORARI D’ATENCIÓ 
AL CONTRIBUENT:

Ajuntament 
(de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h)
Bellavista 
(primer dilluns de mes, de 10 a 13.30 h, 
excepte els mesos de març, abril, maig i juny, 
que és tots els dilluns de 10 a 13.30 h)

Per facilitar la gestió recomanem domiciliar 
els rebuts pel banc, cobrament que es faria 
just a la meitat del període de recaptació, 
de la qual cosa vostè serà degudament 

informat, amb la suficient antelació 
mitjançant una carta informativa

  ADRECES  
  ELECTRòNIQUES 
  DE L’AJUNTAMENT
 Administració General aj.franqueses@lesfranqueses.cat

 Alcaldia francesc.colome@lesfranqueses.cat

 Biblioteca Municipal biblioteca.franqueses@lesfranqueses.cat

 Centre Mpal. de Joves de Bellavista centrejoves.bellavista@lesfranqueses.cat

 Centre Mpal. de Joves de Corró d’Avall centrejoves.corro@lesfranqueses.cat

 Consell del Poble de Llerona consellpoble.llerona@lesfranqueses.cat

 Comunicació llorens.pascual@lesfranqueses.cat

 Cultura i Educació Infància i Joventut  jose.algar@lesfranqueses.cat

 Dinamització Econòmica, Treball i Comerç montse.aliberch@lesfranqueses.cat

 Centre de Formació d’Adults escola.adults@lesfranqueses.cat

 Escola Bressol Mpal. Les Tres Bessones escolabressol.3bessones@lesfranqueses.cat

 Escola Bressol Municipal Massagran escolabressol.massagran@lesfranqueses.cat

 Escola Mpal. de Música Claudi Arimany escola.musica@lesfranqueses.cat

 Oficina Tècnica Pla de Barris   pladebarrisbellavista@lesfranqueses.cat

 Esports esports@lesfranqueses.cat

 Jutjat de Pau jutjat.pau@lesfranqueses.cat

 Oficina Mpal. d’Informació al Consumidor omic@lesfranqueses.cat

 Agricultura, Territori i Sostenibilitat   materesa.serra@lesfranqueses.cat

 Serveis Centrals, Hisenda i Participació    joaquim.bach@lesfranqueses.cat

 Urbanisme cristina.fuentes@lesfranqueses.cat

 Polítiques Socials miriam.soria@lesfranqueses.cat

 Punt d’Informació Juvenil pij.franqueses@lesfranqueses.cat

 Servei de participació participa@lesfranqueses.cat

 Sala de Lectura Can Ganduxer salalectura.ganduxer@lesfranqueses.cat

 Secretaria lluis.munoz@lesfranqueses.cat

 Seguretat Ciutadana policia@lesfranqueses.cat

 Servei d’Atenció a la Ciutadania sac@lesfranqueses.cat

 Obres i Serveis  manuel.fernandez@lesfranqueses.cat

 Viver d’Empreses viver.empreses@lesfranqueses.cat

HORARI DEL SAC*
*Servei d’Atenció a la Ciutadania

De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h

I dimarts i dijous de 16.00 a 18.00 h

*El SAC està situat a: l’edifici de l’ajuntament. Tel. 93 846 76 76

Plaça Espanya, 5 (Bellavista). Tel. 93 861 54 35

HORARI PIH
 Punt d’informació d’Habitatge (Oficina Pla de Barris)

 Adreça : Passeig Andalusia 15-17 (Bellavista)

 Horari: De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h

SOREA
Horari d’atenció al públic (dependències de l’Ajuntament)

Dimarts i divendres d’11 a 13.30 h

URGÈNCIES MÈDIQUES
(Corró d’Avall, Llerona, Marata, Corró d’Amunt, 

Bellavista i Granollers Nord)

De dilluns a divendres: a partir de les 19 h, 

truqueu al 061.

Dissabtes: de 9 a 17 h, dirigiu-vos al CAP 

Les Franqueses (C/ Girona, 290). 

A partir de les 17 h, truqueu al 061.

Diumenges i festius: truqueu al 061.

INJECTABLES I CURES
Dissabtes: de 9 a 9.30 h, inject ables, 

i de 9.30 a 10 h, cures, al CAP Les 

Franqueses; a partir de les 17 h, 

a l’Hospital General de Granollers.

Diumenges i festius: dirigiu-vos a 

l’Hospital General de Granollers.

TV LES FRANQUESES
www.lesfranqueses.cat

www.tvlf.cat

  CALENDARI DE FESTES 
  PER A L’ANY 2011
 1 gener Dissabte Cap d’Any

 6 gener Dijous  Reis

 22 abril Divendres Divendres Sant

 25 abril Dilluns Dilluns de Pasqua Florida

 3 juny Divendres L’Ascensió

13 juny Dilluns Pasqua Granada

24  juny Divendres Sant Joan

 1 juliol Divendres Festa Major de Bellavista

30 juliol Dissabte Festa Major de Marata

 6 agost Dissabte Festa Major de Corró d’Amunt

15 agost Dilluns L’Assumpció

 8 setembre Dijous Festa Major de Llerona

 19 setembre Dilluns Festa Major de Corró d’Avall

 12 octubre Dimecres Festa Nacional d’Espanya

 1 novembre Dimarts Tots Sants    

 6 desembre Dimarts Dia de la Constitució

 8 desembre Dijous La Immaculada

 26 desembre Dilluns Sant Esteve
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 CALENDARI FISCAL 
DE L’ANY 2011 

Mercat Municipal 4t trimestre 2009: 5 de novembre de 2010 al 
 5 de gener de 2011

Impost Vehicles Tracció Mecànica: 4 de febrer a 5 d’abril de 2011

Mercat Municipal 1r trimestre 2010: 4 de febrer a 5 d’abril de 2011

Impost Béns Immobles Urbans (1ra. fracció domiciliats): 1 de juny de 2011

Taxa Recollida d’Escombraries (1ra. fracció domiciliats): 1 de juny de 2011

Taxa Recollida d’Escombraries Comercials 1 de juny de 2011
(1ra. fracció domiciliats):

Taxa Recollida d’Escombraries Selectives 1 de juny de 2011
(1ra. fracció domiciliats):

Impost Béns Immobles Urbans (no domiciliats): 1 d’abril al 2 de juny de 2011

Taxa Recollida d’Escombraries (no domiciliats):  1d’abril al 2 de juny de 2011

Taxa Recollida d’Escombraries Comercials (no domiciliats): 1 d’abril al 2 de juny de 2011

Taxa Cementiri Municipal: 1 d’abril al 2 de juny de 2011

Taxa Recollida d’Escombraries Selectives (no domiciliats): 1 d’abril al 2 de juny de 2011

Taxa Entrada Vehicles - Guals: 1 d’abril al 2 de juny de 2011

Mercat Municipal 2n trimestre 2011: 5 d’abril al 5 de juliol de 2011

Mercat Municipal 3r. trimestre 2011: 5 d’agost a 5 d’octubre de 2011

Impost Béns Immobles Urbans (2a. fracció domiciliats): 2 de novembre de 2011

Taxa recollida Escombraries (2a. fracció domiciliats): 2 de novembre de 2011

Taxa Recollida d’Escombraries Comercials 2 de novembre de 2011
(2a. fracció domiciliats):

Taxa Recollida d’Escombraries Selectives 2 de novembre de 2011
(2a. fracció domiciliats):

Impost Béns Immobles Rústics: 2 de setembre a 3 de novembre de 2011 

Impost Activitats Econòmiques: 2 de setembre a 3 de novembre de 2011

Mercat Municipal 4rt. trimestre 2010: 4 de novembre de 2011 a 

 5 de gener de 2012

68

27

Corró d’Amunt, Marata, Llerona, Corró d’Avall, Bellavista 



Conxita Pericas, a l’esquerra, i Glòria 
Puig amb el llibre a les mans
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El llibre Les Plantes del nostre poble. 
Corró d’Amunt, de les veïnes del po-
ble Conxita Pericas Monells i Glòria 
Puig Oliveres, que s’ha editat amb 
un nou format coincidint 
amb la Festa Major 
recull prop de 200 
espècies que són 
al nostre abast 
i coneixem 
poc. L’han fet
amb la inten-
ció de divul-
gar-les, amb 
molta dedi-
cació i amb la 
col·laboració 
de moltes per-
sones i de tot un 
poble, diuen, tan 
actiu que cada vegada 
té una vida social més gran 
fruit de la gent que hi viu i que l’es-
tima. 

Conxita Pericas i Glòria Puig, autores del llibre
Les plantes del nostre poble. Corró d’Amunt

“Abans no s’anava a la farmàcia, s’utilitzaven les plantes”

tendres i el tercer any es van exposar plantes 
avivades, en tests. 

Per tant, hi havia molt material pel llibre.
G.P. Ens van continuar a animar, a buscar més 

plantes i donar-les a conèixer amb 
les fotografies, les fitxes sobre 

les seves propietats. Hem 
passat de 50 plantes del 

primer volum a prop 
de 200 en el que 
s’ha editat ara.

Suposo que ha 
calgut molta 
dedicació i 
també col-
laboració.

C.P. Sí, hem 
estat dos anys 

fent aquesta re-
cerca, buscant-les 

als bosc, confirmant els 
noms i tipologies en llibres, per 

internet i anant a les cases on ens de-
ien perquè les feien servir i ens donaven molt 
suport per continuar amb el llibre. 

També heu tingut ajut 
per a confeccionar-lo.
G.P. Sense en Gustau Barbat aquest llibre no 
hagués sortit, però igualment hem d’agrair el 
treball d’altres persones com la Maria Guàrdia, 
la Mireia Perarnau, la Rosa Estrada, la Rosa La-
iana, l’Anna Bravo i també la Meritxell Maymó o 
la Pruden Panadès en les exposicions. 

Quina és la intenció del llibre?
C.P. És un llibre de divulgació. No és un llibre 
medicinal, amb receptes de quantitats o de qui-
nes plantes barrejar, per això ja hi ha professi-
onals que ho han estudiat molt. Nosaltres hem 
fet el llibre perquè la gent conegui el nom de la 
planta. La il·lusió que hem tingut en descobrir 
com es deien, les seves característiques, hem 
volgut que també la tinguin altres persones. 

Abans les plantes eren 
el primer remei per a les malalties.
C.P. I tant, jo me’n recordo que la meva mare 
les utilitzava molt, antigament no s’anava a la 
farmàcia, s’utilitzaven les plantes per moltes co-
ses, una ferida es curava amb la planta de Sant 
Antoni, cicatritzava i no s’infectava. Es curava 
amb els ungüents i a cada casa hi havia el saüc 
que era com tenir la farmàcia a casa perquè té 
una gamma per curar molt gran.

Han quedat plantes per posar, 
penseu en un altre llibre?
G.P Hi ha més d’una cinquantena de plantes, 
però potser no són tan destacades o no les co-
neixem tant. Ens diuen si en farem un llibre de 
bolets o d’altres coses, però no. Ja hem com-

plert amb el poble, podem 
continuar amb les exposici-
ons però no amb més llibres, 
s’ha fet una etapa i és una feina 
acabada. Ens ha costat molt fer-lo, però 
també ens ho hem passat molt bé. 

Parlem de Corró d’Amunt, 
també ha canviat molt, veritat?
C.P. Una de les coses que més recordo és que 
no hi havia la urbanització de Can Suquet, eren 
camps de conreu, avellaners, però a part d’això 

no ha canviat tant. El que més 
ha canviat és que abans 

teníem de tot, esco-
la, l’hostal, que era la 
botiga, barber, per-
ruquera, carnisseria, 
forner, ens venia el 
metge a casa... i en 

transports el camió 
de la llet o en Julià. No 

havies de sortir del poble 
per res i ara sí, ara tenim restau-

rants i el poliesportiu. No se si amb els avanços 
hem guanyat o hem perdut, però si em digues-
sis si vull tornar a aquells temps et diria que 
no, perquè llavors hi havia pobresa encara que 
també molta germanor.

Precisament fa poc s’ha celebrat la 
festa de la Germandat de Corró d’Amunt, 
quin és l’origen?
G.P. Al poble antigament es feia com una segu-
retat social que es deia la Germandat per quan 
alguna persona estava malalta. La gent pagava 
una quota cada mes i quan un veí es posava 
malalt rebia uns diners i anaven ajudar-lo i fins i 
tot, a fer-li la feina, per això és deia la German-
dat, per la germanor que hi havia. Quan es va 
crear la Seguretat Social es va deixar córrer. Ara 
ho recordem amb la festa de la Germandat.

El poble té una vida 
social que creix cada any.
C.P. Sí, estem en uns moments molt bons, ara 
tothom col·labora, no has de dir res a la gent, 
venen ells. Fem des de caminades un cop al 
mes a cant, les festes de les caramelles, el cor-
pus, fanalets de reis, carnestoltes. Totes les enti-
tats i la gent col·labora.

A què es deu aquesta vitalitat?
G.P. S’ha revitalitzat des del 25è aniversari de 
l’AV Sant Mamet, que es va celebrar al 2006. 
S’han recuperat festes i es fan de noves que te-
nen molt èxit, cada any organitzem més coses, 
i els que són més joves també continuen. La 
Castanyada l’organitzen els joves i el llibre de 
les plantes es pot dir que ha sortit d’això, de fer 
les exposicions de la Festa Major i anar a més, 
com una cadena. Qui estima el poble, crec que 
té ganes de fer coses pel poble.

Des de quan teniu aquesta 
afició a les plantes?
Glòria Puig. L’afició ve de la família, dels 
pares que ja les coneixien i les feien ser-

vir per les nostres malalties. 

I la idea de fer una exposició 
amb plantes durant la Festa Major, 

com surt?
Conxita Pericas. Fa cinc anys, per la Festa Major, 
es va dir de fer una exposició i perquè no es 
veiessin només fotografies vam fer com a cosa 
nova posar plantes assecades en rams perquè 
quedés més bé.

El pas següent era fer el llibre...
C.P. A la gent li va agrada molt i ens va animar 
a fer un llibre, que va ser d’aquests de foto-

grafies, amb les plantes de 
l’exposició. Aquest pri-

mer llibre el vam fer 
conjuntament amb 
l’Anna Monells i 
amb fotografies 
de l’Anna Bravo.

I a partir
d’aquí?
G.P. A l’any se-

güent l’exposició 
de la Festa Major 

es va fer amb plantes 


