NOVEMBRE 2010

En marxa l’acabament de la zona esportiva de Corró d’Avall
Tot a punt per a la 15a Fira Mercat de Nadal i 6a d’Entitats
Setmana per la Memòria
IX Trofeu Sergi Barjuan

CALAIX DE SASTRE

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

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
Servei d’inf. Juvenil Corró d’Avall 93 840 49 67

Centres educatius i formatius

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

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

Farmàcies

Parròquies

Ajuntament
Oficines del SAC de l’Ajuntament 93 846 76 76
Oficines del SAC de Bellavista 93 846 45 42
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

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 46 86
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
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Serveis infantils i juvenils

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

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

Horari de visites dels regidors de l’Ajuntament
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ALCALDIA I EDUCACIÓ
Esteve Ribalta, dimecres de 16 a 18 h
CULTURA
Teresa Buigues, dijous de 16 a 18 h. Can Ganduxer
PAGESIA
Teresa Buigues, dimarts de 10 a 12 h. Masia Can Ribas
ESPORTS
Josep Randos, dimecres de 16 a 18 h. PME
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRA PÚBLICA, SERVEIS MUNICIPALS
Juan Antonio Marín, dimecres de 17 a 19 h
POLÍTIQUES SOCIALS, IGUALTAT I SANITAT
Dijous de 16 a 18 h. Ajuntament
PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I RÈGIM INTERIOR
Dimecres de 16 a 18 h
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, TREBALL, COMERÇ,
TURISME I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Gisela Santos, dijous de 17 a 19 h. Masia Can Ribas
SEGURETAT CIUTADANA
Josep Randos, dimecres de 16 a 18 h
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d’Entitats, que aquest any arriben a la XV i la VI edició respectivament. Estic content perquè
durant el cap de setmana del 18 i 19 de desembre la rambla de Corró d’Avall s’omplirà de ciu-

OPINIÓ

Ens apropem al mes de desembre i aviat tornarem a celebrar junts la Fira Mercat de Nadal i

tadanes i ciutadans que gaudiran de l’ambient nadalenc en un espai urbà que s’ha convertit en
l’eix central de vida i intercanvi de Corró d’Avall. Ja fa un any que vam estrenar aquest nou
espai i s’ha demostrat en moltes ocasions que la transformació de la carretera en una ramblapasseig ha estat un encert. Les entitats i els ciutadans i ciutadanes a títol particular se l’han fet
seva tant per la celebració de fets excepcionals com per altres manifestacions més quotidianes.
Tant em refereixo al mercat setmanal dels dissabtes, que des d’abril es fa a la rambla, com a d’altres fets excepcionals com la I Fira de Sant Jordi o la XXI Fira de Sant Ponç, al maig. Ja al mes de
setembre i dins del actes del III Cicle d’Espectacles vam poder gaudir d’un espectacle al carrer
amb una Alícia gegant, que també s’incloïa en el programa d’actes de la festa major de Corró
Esteve Ribalta Sánchez

d’Avall. En aquesta ocasió vam fer un pas més i vam tallar el trànsit de la carretera de Ribes i vam

Alcalde

situar la fira i les atraccions en aquesta nova ubicació. Novament va ser un èxit. I ara, més recentment hem estat capaços de donar impuls a una iniciativa del Projecte Educatiu, que ha comptat
amb la implicació de les entitats del municipi i de diverses àrees de l’Ajuntament. Es tracta de la
1a edició d’Entitats al Carrer, que té per objectiu apropar les entitats a la ciutadania en general;
promocionar l’associacionisme i facilitar les relacions i la participació activa dels ciutadans de
les Franqueses. El programa inclou com a escenaris la rambla de Corró d’Avall i també la plaça
Major de Bellavista. I continuarem en aquesta línia. El projecte de fer poble continuarà a Corró
d’Avall donant un impuls a altres espais com la plaça de l’Espolsada, que en aquests moments
està en obres però que un cop estigui reformada acollirà un mercat de productes de proximitat.
També tenim l’objectiu de fer poble a Bellavista. L’atorgament de la Llei de Barris és una gran
oportunitat per fer-ho. Aviat es posarà en marxa una nova oficina des d’on es donarà impuls a
les diferents actuacions i per les quals comptem amb la implicació de totes les àrees de l’Ajuntament. Una part important d’aquestes actuacions es centren en millorar la qualitat de vida de
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les persones que viuen al barri. Bellavista Sí facilitarà ajudes per reformar els elements comuns
dels edificis. Bellavista Sí millorarà la connexió del barri amb la resta del municipi. Bellavista
Sí permetrà crear un exi cívic que connecti la plaça de l’Esbarjo, la plaça Nova i el passeig d’Andalusia. Amb Bellavista Sí! Fem barri, fem poble. Bones festes a tothom!
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ACTUALITAT

El conseller Maragall destaca el salt
qualitatiu extraordinari en educació
que s’ha fet a les Franqueses del Vallès
l’Ampa, Elisabeth de las Morenas van rebre i
van guiar la comitiva durant l’estada al centre.
Després de la reunió amb l’equip docent,
i abans de deixar el municipi, Ernest Maragall i
Esteve Ribalta van fer una valoració de la visita.

Consciència de projecte
educatiu al municipi

Durant la visita el conseller va parlar amb mestres i alumnes
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El conseller d’Educació, Ernest Maragall, va visitar el 18 d’octubre al matí diversos centres
educatius de la localitat destacant “el salt qualitatiu” que ha fet les Franqueses del Vallès en
matèria educativa en poc temps.
En la visita va estar acompanyat per l’alcalde de les Franqueses del Vallès i regidor
d’Educació, Esteve Ribalta, el director dels Serveis Territorials d’Educació al Maresme i Vallès
Oriental, Josep Maria Fernández, els regidors
de l’equip de govern Juan Antoni Marin, Ma.
Teresa Buigues i Gisela Santos i els inspectors
de centre Jaume Pallarès i Jaume Subirats.

va entrar en
funcionament
a l’inici del curs
passat. Abans
de finalitzar la
visita, el conseller
i l’alcalde es van
reunir amb l’equip directiu i els representants
de l’Ampa per conèixer les seves inquietuds. Aquestes reunions es van fer
als tres equipaments.

Visita a l’escola Colors
Visita a l’IES El Til·ler
El recorregut s’ha iniciat a les 9.30 h a l’institut El Til·ler on va rebre la comitiva el director
del centre, Eduard Navarro, el cap d’estudis,
Carles Vallez i el president de l’Ampa, Jaume
Marquès. Durant el recorregut per les diferents dependències del centre, Eduard Navarro anava explicant detalls de l’equipament que
va entrar en funcionament al curs passat.
Abans d’acabar aquesta visita el conseller
va rebre, de mans de l’alcalde, un recull de
la col·lecció de llibres de les Franqueses i la
façana commemorativa dels 30 anys d’ajuntaments democràtics.

Visita a l’escola Camins
A continuació la comitiva es va desplaçar a
l’escola Camins on va ser rebuts per la directora en funcions, Ma Àngels Anfruns, diversos
membres de l’equip directiu i mestres de l’escola així com la presidenta de l’Ampa, Yolanda
Gil, i components de la junta.
El conseller Maragall va visitar les aules, el
pati, la cuina o el gimnàs, la darrera zona acabada d’aquest equipament escolar que també
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La darrera escola visitada ha estat Colors,
que s’ha estrenat en aquest curs 2010-2011.
La directora del centre, Carme Real, la cap
d’estudis, Carme Sanlorenzo i la presidenta de

El conseller va qualificar les escoles visitades
de “magnífiques en disseny, edificació i installacions”, afegint que “ en definitiva, el que es
posa de relleu en els tres casos és que les
Franqueses compta amb projectes educatius
de la major qualitat, de la màxima responsabilitat i implicació dels seus equips
docents”.
Ernest Maragall va destacar la feina que s’ha fet al
municipi en matèria educativa en pocs anys. “En
pocs temps s’ha fet un
salt qualitatiu extraordinari estrenant un institut nou, una llar d’infants
i dues escoles, amb això
està tot dit i l’important no
és tant la quantitat sinó el que
succeeix. Aquí hi ha consciència
de projecte educatiu i exigència cap
a l’administració, és la millor actitud i la
que ens garanteix que el dret a l’educació a les
Franqueses està molt ben servit, a l’igual que
tractem d’aconseguir a tota Catalunya”.
Per la seva banda Esteve Ribalta va explicar
que “en aquesta visita s’ha pogut veure el canvi
que en educació ha tingut el municipi en dos
anys i mig amb cinc equipaments nous, dues
llars d’infants, dues escoles i un institut”.

Per l’alcalde, a les Franqueses “hi havia una assignatura pendent que no s’havia afrontat que
era cobrir els reptes educatius que es necessitaven al municipi. Quan vam entrar al govern
era l’objectiu número u i hem posat tots els
esforços en aquesta assignatura pendent que
s’havia de resoldre. És difícil assistir una transformació com la que s’ha donat a les Franqueses en poc més de dos anys i és el que ha vist
el conseller en aquesta visita”.
L’oferta educativa en la franja de 0 a 3 anys
també augmentarà en breu amb la quarta escola bressol de les Franqueses, la segona de
Bellavista, que es troba situada a la plaça de
Catalunya, a la planta baixa de l’edifici de pisos
de lloguer amb protecció oficial promoguts
per Adigsa.

ACTUALITAT

Esforç per resoldre una
assignatura pendent

L’escola Colors de Bellavista,
nou equipament educatiu del municipi
El curs escolar 2010/2011 va començar a les
Franqueses del Vallès amb la novetat d’un nou
equipament educatiu, l’escola Colors de Bellavista. Aquest centre es suma als altres dos
nous equipaments educatius, l’escola Camins
i l’IES el Til·ler, que es van posar en marxa el
curs passat.
L’escola Colors s’ha construït amb el sistema en paral·lel. D’una banda es van fer els
treballs al solar del carrer Vallderiolf i de l’altra, la construcció especial dels mòduls que es
fabricaven a Astúries i es van transportar ja
finalitzats per a la seva instal·lació tal i com es
va fer en el CEIP Camins.
L’Ajuntament de les Franqueses va apostar
per aquest mètode perquè oferia seguretat
pel que fa a terminis i garanties des del punt
de vista constructiu i de qualitat.

Recordem que el nom de Colors va ser triat en un procés participatiu i va ser proposat
pels mateixos nens i nenes de l’escola com a
expressió de la diversitat alegre i positiva de la
que formen part.

Municipi sense mòduls
El primer dia del curs l’escola Colors va comptar amb la presència del primer tinent d’alcalde i regidor de l’Àrea del Territori, Joan Antoni
Marín, i els també regidors de l’equip de govern Gisela Santos i Josep Randos.
Acompanyats per la directora de l’escola,
Carme Real, la comitiva municipal va fer un
recorregut pel centre durant el qual van comprovar la funcionalitat de l’equipament, pensat
pel treball diari i on destaquen els grans espais
i la seva lluminositat.

Juan Antoni Marin va recordar que “al municipi de les Franqueses del Vallès ja no hi ha
mòduls a les escoles. Hem fet un gran treball
en educació per solucionar el dèficit de places
que hi havia i en poc més de 12 mesos tenim
dues noves escoles, un nou institut i una escola
bressol”.
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134 alumnes a la nova escola
El nou centre té en aquest curs 2010/2011
un total de134 alumnes d’educació infantil i
primària repartits de la següent manera: 50
alumnes de P3 (ha doblat una línia aquest any),
27 alumnes de P 4 i 19 alumnes de P5, en
educació infantil i 21 alumnes de primer i 17
de segon, en educació primària.

El curs va començar a les Franqueses amb l’estrena de la nova escola Colors

Corró d’Amunt, Marata, Llerona, Corró d’Avall, Bellavista
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Els ciutadans de les Franqueses valoren positivament
les actuacions fetes des de l’Ajuntament
Els ciutadans i ciutadanes de les Franqueses
del Vallès valoren de manera satisfactòria les
actuacions dutes a terme des de l’Ajuntament.
Aquesta és una de les principals conclusions
que s’extreuen dels resultats de l’enquesta de
satisfacció de la gestió municipal que ha fet la
Diputació de Barcelona.
Una de les dades més destacables és que
un 41% dels entrevistats valora la gestió municipal entre un 5 i un 6 i un 29’7% entre un 7 i
un 8. La nota mitjana sobre la gestió municipal
és d’un 5’7 sobre 10. “Ens sentim ben valorats
i llegim a partir dels resultats que els veïns i
veïnes de les Franqueses estan satisfets de les
actuacions que hem fet”, manifesta l’alcalde Esteve Ribalta.
Aquesta és la primera vegada que des de
l’Ajuntament de les Franqueses es sol·licita fer
una enquesta al Servei d’Avaluació i Qualitat
de l’Àrea de Presidència de la Diputació de
Barcelona. Les entrevistes telefòniques es van
fer a un total de 600 residents majors d’edat.
El treball de camp es va realitzar entre els dies
6 i 14 d’abril d’aquest any per l’empresa homologada STIGA i sota la supervisió tècnica
de la Diputació de Barcelona. Altres municipis
han sol·licitat aquest estudi aquest any com
Canovelles o Centelles, entre d’altres.
Una altra dada que valida la feina feta des
de l’Ajuntament és el fet que un
55,8% dels ciutadans tenen la
percepció que en els darrers dos anys el municipi ha millorat, enfront
d’un 17% que considera que les Franqueses ha empitjorat.
Un 20’2% creu que
està igual que fa dos
anys. “Aquestes xifres
denoten optimisme i
això és molt important”,
assegura l’alcalde.

El mercat, la recollida
d’escombraries i l’oferta cultural,
àmbits millor valorats
Dins de la valoració de la gestió municipal, els
àmbits millor valorats per als ciutadans són el
mercat (amb un 7 sobre 10), la recollida d’escombraries (6,9), l’oferta cultural i d’oci (6,8)
i el transport públic (6,8). En un segon terme
per sobre del 6 apareixen la policia municipal (6,5), la circulació (6,3), el manteniment de
parcs i jardins (6,2) i la neteja de carrers (6,1).
Només hi ha dos àmbits valorats amb menys
de 6: l’aparcament i les obres públiques (5,5
en ambdós casos). No hi ha cap àmbit suspès.
Per zones, destaca que els entrevistats de
Bellavista són els que millor valoren el transport públic (7,3), mentre que a Corró d’Avall,
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El mercat setmanal és un dels àmbits millor valorats

tot i que aproven aquest àmbit, el valoren significativament per sota la mitjana total (6,1).
En el cas de l’aparcament és al revés. A Corró
d’Avall el valoren millor que a Bellavista.
Respecte a l’evolució en els darrers dos
anys, destaca que el transport públic és l’àmbit
que més percepció de millora agrupa, amb un
70’3% dels entrevistats que creu que ha millorat. En un segon terme, també amb una
percepció de millora majoritària
per sobre del 50% apareixen
l’educació i la cultura i les
festes.

La presentació dels resultats es va fer a la sala
de plens de l’Ajuntament.

Actuacions
positives
més recordades
Els equipaments educatius (11’7%) és l’actuació
positiva més recordada
de forma espontània pels
entrevistats, seguida de la remodelació de la carretera de Ribes (6,5%) i la gestió de l’Ajuntament
en general, valorant positivament els canvis
esdevinguts (5,2%). El transport públic també
apareix mencionat (4,5%).
De cara al futur i de forma espontània
apareixen els equipaments educatius com el
projecte més necessari (13,8%). A distància
altres projectes necessaris destacats serien millorar l’oci i cultura i transport públic (ambdós
amb un 5’8% de les mencions), equipaments
sanitaris (5,5%), comerç (4,7%) i més seguretat ciutadana (4,5%). Per segments de població s’observa que la necessitat d’equipaments
educatius és més sementada per les dones
(17,2%) i els entrevistats de 25 a 44 anys són
els que més mencionen l’oci i la cultura com a
projectes (14,3%).

Com a principal problema de les Franqueses
del Vallès apareix amb un 15% el clima polític
i amb un 11,7% la immigració. En un segon
terme també apareixen el transport públic
(7,8%), la manca d’equipaments educatius
(7,7%) i l’oferta comercial (7,3%) entre d’altres.

Sentiment de pertinença a
les Franqueses ben arrelat
La majoria dels entrevistats, sis de cada deu,
afirma sentir-se molt o bastant identificat amb
les Franqueses del Vallès com a municipi. Per
zones, els entrevistats se senten majoritàriament molt o bastant franquesins o franquesines. Tot i això, al nucli de Corró d’Avall aquesta identificació és major, mentre que a Corró
d’Amunt, Llerona i Marata la incidència dels
que tenen poc o gens sentiment de pertinença és lleugerament major (23%).

Respecte a la percepció dels efectes dels residents no comunitaris a les Franqueses, prop
d’un 50% pensa que són més aviat beneficiosos o que no són ni beneficiosos ni perjudicials. Per contra, un 33,5% dels entrevistats
opina que són més aviat perjudicials. També es
va demanar als entrevistats que comparessin
la convivència i la integració dels residents comunitaris a les Franqueses amb ciutats similars. La majoria creu que la convivència amb
els residents no comunitaris és millor (32,2%)
o igual (33,7) que la que es dóna a d’altres
ciutats similars i només un 11% la jutja com a
pitjor. És a dir, no es detecta greuge comparatiu dels residents a les Franqueses en relació a
d’altres municipis.

El Butlletí Municipal és el mitjà
més utilitzat per informar-se
El Butlletí municipal és el mitjà més utilitzat
per informar-se del que passa a les Franqueses amb un 51,2% de les mencions. A distància també apareixen correus de l’Ajuntament
(14%), revistes sense especificar (10,7%), la
web de l’Ajuntament (10,5%), La Revista del
Vallès (9,8%) i altres (9%). Pel que fa a les valoracions, tots els mitjans suggerits són ben
avaluats per la majoria dels entrevistats, especialment l’Agenda Cultural (un 80% creu que
és molt bona o bona), el butlletí municipal i la
web municipal (87% en ambdós casos).

VISIÓ DE LA CIUTAT
Evolució de les Franqueses del Vallès en els darrers dos anys
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NOTÍCIES

Els cinc projectes aprovats dels Fons Estatals per a l’Ocupació i
Sostenibilitat per a les Franqueses avancen en la seva execució,
amb les obres en ple rendiment.

Plaça de l’Espolsada
La construcció d’una pèrgola amb plaques fotovoltaiques i adequació de les instal·lacions
de la plaça de l’Espolsada de Corró d’Avall encara no és del tot visible perquè els primers
treballs han consistit en el pilotatge, fonamentació i rases. Posteriorment es posarà el formigó i el muntatge de l’estructura.
La pèrgola que s’instal·larà en aquest espai
central, de 600 m2 aproximadament, integrarà
unes plaques fotovoltaiques ocupant
la totalitat de la seva superfície
de manera que s’aconsegueixi un estalvi substancial d’energia.

Llar d’infants
de Bellavista

8

Els projectes dels FEOSL es
troben en la seva fase final

Avancen els projectes dels FEOSL

Pel que fa al projecte
de construcció de la
guarderia infantil municipal a la planta baixa de
l’edifici de protecció oficial de
la plaça de Catalunya, ja s’han fet la
distribució i divisió de l’espai i es treballa en la
instal·lació de l’aigua, llum, etc. Un cop finalitzades aquestes instal·lacions es començarà amb
els revestiments i es faran unes noves finestres
a les aules.
La nova llar d’infants municipal de Bellavista, la quarta del municipi i segona de Bellavis-

ta, ocupa 840 m2 amb un pati al
costat de la zona verda té 320 m2.
Disposarà de dues aules per a nens
de 0 a 1 any, 3 aules d’1 a 2 anys, i 4
aules de 2 a 3 anys. Tindrà una cuina al
servei dels nens i espais de tipus administratiu.

Plaça dels Països Catalans i
tram final del carrer Aragó
En el projecte de carril bici en el perímetre i
adequació de la plaça dels Països Catalans,
formació d’un anell verd i renovació de
l’enllumenat exterior ja s’han fet els
murs de les rampes noves i s’ha
muntat el nou enllumenat. En
breu s’iniciarà el treball de jardineria i dels nous paviments.
Pel que fa al projecte de
carril de bicicletes, formació
d’anell verd i renovació de l’enllumenat exterior en el vial de
connexió del final del carrer
Aragó i la zona esportiva
municipal fins ara s’ha fet la
canalització dels serveis d’aigua i enllumenat públic i s’ha
delimitat el passeig amb una
tanca de fusta.També s’ha elevat la tanca de protecció de
la Ronda Nord i s’han plantat
arbres i eures a la tanca de la via.

Resta per fer la collocació de mobiliari,
fanals i jocs infantils.
Ambdós
projectes reforçaran la
unió entre els nuclis
urbans de Bellavista i
Corró d’Avall, potenciant el seu ús per part dels
vianants i facilitant la utilització d’un
mitjà de transport sostenible, com és la bicicleta així com la connexió per als vianants i
en bicicleta entre els centres educatius i culturals situats al costat de la Plaça dels Països
Catalans amb la zona esportiva municipal de
Corró d’Avall.

Nou local de Serveis
Socials a Bellavista
Per últim, en les obres del nou local de Serveis
Socials a Bellavista ja s’han fet les instal·lacions
de climatització, aigua i telefonia, pavimentació,
cel ras i divisions. En breu es col·locarà la pedra
natural de la façana, els mobles d’oficina, finestrals exteriors i muntatge de portes corredisses.
Aquest equipament ampliarà i millorarà el serveis que es donen des de
l’Àrea de Polítiques Socials, situats
actualment al carrer d’Aragó.
Els projectes tenen una durada de quatres mesos aproximadament per la qual cosa, si
no hi ha endarreriments d’última hora, estaran finalitzats en
aquest 2010.

Comencen les obres d’acabament de la
zona esportiva municipal de Corró d’Avall
El mes d’octubre van començar les obres d’acabament de la zona esportiva de Corró d’Avall i
el parc de Can Mònic. De moment s’ha delimitat l’espai amb tanques, s’han fet les feines topogràfiques per determinar la duresa del terreny i
els moviments de terres. El període d’execució
de les obres està fixat en quatre mesos.
Les obres d’aquest nou projecte a les Franqueses del Vallès suposarà que es completi
l’oferta d’infraestructures
d’equipaments esportius al municipi amb la creació d’un camp
de futbol 7
de gespa artificial, 2 pistes de tennis,
3 pistes de
pàdel i l’ampliació de l’actual aparcament.
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Reordenament

Pistes de tennis

L’acabament de la zona esportiva de Corró
d’Avall permetrà el reordenament de l’espai
actual amb unes noves instal·lacions necessàries que s’integren dins l’estructura del municipi.
D’aquesta forma es vol assolir el major rendiment possible dels espais públics millorant l’accessibilitat general, l’aparcament i reservant nous
espais verds per la formació de parcs urbans
amb criteris de sostenibilitat i reducció d’impacte ambiental de les obres.

Amb la construcció de les 2 noves pistes de
tennis, que substitueixen les obsoletes que hi
havia, es dotarà a la zona esportiva d’un total
de 4 pistes.
Les noves pistes comptaran amb punts de
llum per a la correcta il·luminació de en horari
nocturn. Entre les pistes es preveu enjardinar
les zones amb diferent tipus de vegetació. Les
dues pistes quedaran en una posició molt adequada donat que al estar en la zona sud, estaran
molt ben orientades al sol a l’hora que tindran
un coixí verd que les separarà de la ronda nord.
El paviment serà especial per pistes de tennis.

Camp de futbol 7
El nou camp de futbol 7 de gespa artificial es
construirà al costat del carrer Migdia, a la part
sud-oest del camp de futbol. El camp tindrà
una xarxa de reg totalment automatitzada i
comptarà amb gespa artificial de fibra mixta.
El camp tindrà amb una tanca perimetral i
també una caseta per material d’entrenament
i manteniment.

Pistes de pàdel
Pel que fa a les 3 pistes de pàdel, estaran ubicades en l’espai que hi ha entre el camp de
futbol i l’ampliació de l’estacionament.Totes les
pistes tindran enllumenat per a la pràctica del
pàdel en horari nocturn.
Les pistes seran prefabricades, amb panells
del vidre en el perímetre i amb paviment de
gespa artificial especial per pàdel.

NOTÍCIES

El ple municipal aprova per unanimitat
les al·legacions contra el Quart Cinturó
Més d’un centenar d’assistents a
la manifestació en els autobusos
posats per l’Ajuntament

Els regidors van votar les al·legacions contra el Quart Cinturó per unanimitat

El ple municipal del mes de setembre va
aprovar per unanimitat les al·legacions contra
l’estudi informatiu sobre el Quart Cinturó o
Autovía Orbital que va presentar a finals de
juliol el Ministerio de Fomento. El ple va ser
seguit per nombrosos veïns i veïnes tant a la
sala com al vestíbul del consistori, on s’havia
instal·lat una pantalla.
En el decurs de la sessió, que va durar al
voltant de dues hores, es va posar de manifest la voluntat dels grups polítics del consistori per tal que el Quart Cinturó no travessi

el territori de
les
Franqueses
donat que hi ha alternatives que el fan
innecessari. L’alcalde i els
regidors es van congratular que les
al·legacions s’aprovessin per unanimitat.
Durant la celebració del ple també es van
reunir a la plaça de l’Ajuntament i als voltants
del consistori una vintena de tractors que van
mostrar així el seu refús a aquesta infraestructura.

Mossèn Pepe Baena,
nou capellà de Bellavista
Des d’aquest
mes de setembre el
barri de Bellavista té un
rector propi. Es
tracta del mossèn
Pepe Baena Iniesta, de
46 anys. La notícia ha estat
molt ben rebuda al barri ja que fins al moment
els Frares de Granollers havien assegurat el culte al barri, però no la presència d’un rector de
manera permanent. De moment, però, el centre de culte de Bellavista segueix depenent de
la parròquia dels Frares de Granollers.
Pepe Baena s’autodefineix com un mossèn de carrer, al qual li agrada el contacte directe amb les persones. “Intento ser de tots
i fer-me molt proper a totes les persones”,
explica. Els objectius de Pepe Baena són: conèixer la realitat de Bellavista, tant pel que fa a
les entitats com també a l’activitat que desen-
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volupen incloses les d’altres cultes religiosos;
dinamitzar la comunitat cristiana de Bellavista;
impulsar el Moviment Infantil Juvenil d’Acció
Catòlica de Catalunya (MIJAC) amb els nois
del barri de 7 a 14 anys els dissabtes a la tarda;
donar suport a moviments com Acció Catòlica Obrera (ACO) o Joventut Obrera Cristiana (JOC) i realitzar formació de les persones
per donar testimoni.
El mossèn, que també ho és del barri de
Can Bassa de Granollers, fa missa els diumenges i festius a les 11’00 del matí a la capella del
barri, situada al número 23 del carrer Ponent.
Els dimarts a les 20’00 és l’horari per la celebració de la missa de difunts. I els dimarts de
18’00 a 19’30 el mossèn té hora de visites al
local parroquial del carrer Barcelona. Un dels
propòsits que té el mossèn és començar la
catequesi al barri a partir del mes de setembre de 2011.

Entre les actuacions contràries al Quart Cinturó a principis d’octubre es va fer a Sabadell
una manifestació que va comptar amb la presència de més d’un centenar de veïns i veïnes
de les Franqueses en els dos autobusos que
va posar l’Ajuntament.
Es va oferir un servei d’autobús
gratuït per trasalladar-se a la manifestació que va ser utilitzat per
un total de 110 persones, 33
persones a Corró d’Avall,
que van sortir des de la
zona esportiva, 23 persones de Llerona, que sortien des del Consell del
Poble i 55 de Marata, que
van sortir des de l’església.
El servei d’autobús per
anar a la manifestació de Sabadell, que va aplegar a prop de
2000 persones, segons els organitzadors, ha estat una de les actuacions
que ha realitzat l’Ajuntament conjuntament
amb entitats del municipi i amb la Plataforma
Contra el Quart Cinturó les darreres setmanes. S’han fet sessions informatives, caminades,
espectacles d’animacions i també es va enviar
una carta per part de l’alcalde a les veïnes i
veïns de les Franqueses.
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Perfil: Un home d’acció
Pepe Baena va nèixer fa 46 anys a un barri
obrer, el de Prosperitat, al districte de Nou
Barris de Barcelona. Després d’estar 13 anys
en el seu barri, va estar tres anys de seminarista a Badia del Vallès. A continuació, el van
enviar a Llefià, un barri de Badalona a tocar
de Santa Coloma de Gramenet, on va ser-hi
durant 6 anys, els dos primers com a seminarista i els quatre darrers ja com a capellà. Va
ser ordenat el 1997 a Llefià i en aquesta etapa
va començar a desenvolupar una tasca parallela com a capellà als centres penitenciaris de
Quatre Camins i la Model. Després va ser cinc
anys a Mollet. A partir d’aquí, Pepe Baena va
obrir una nova etapa i com que era delegat
de la pastoral obrera de la diòcesi i conciliari
de Joventut Obrera Cristiana va estar alliberat
de parròquia i va viatjar molt per Catalunya,
Espanya, Portugal i Itàlia. Després dels viatges
va tornar a la comarca i va estar tres anys a
Parets i un any a l’Ametlla. A continuació Pepe
Baena va fer un any d’estudi i reflexió a Àvila i
el juny de 2010 va tornar i li van comunicar el
seu nou destí a Bellavista i a Can Bassa.
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185 sol·licituds per optar als 83
habitatges de lloguer de la plaça
Catalunya de Bellavista

Els pisos s’han construït a la plaça Catalunya

A mitjan d’agost va finalitzar el període de
presentació de sol·licituds per optar als 83
habitatges de lloguer construïts a la plaça Catalunya de Bellavista amb un total de 185 sollicituds cursades a l’Ajuntament.
El major nombre de sol·licituds, 95, corresponien a la llista A, la de menors de 35 anys. A la
llista B, de majors de 65 anys es van presentar 3
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sol·licituds. A la llista de necessitats socials, la C, 14, mentre que a la llista D,
corresponent a famílies monoparentals
es van presentar 3. La llista E, d’habitatge
adaptat, no va registrar cap petició, i la llista
F, la de persones que tinguin la condició legal
de disminuïdes, un total de 10. Per últim, en la
llista F, d’empadronats a la comarca, el nombre
de sol·licituds presentades va ser de 60.
Un cop presentades aquestes sol·licituds
té lloc la valoració de la documentació i la
publicació provisional d’admesos i exclosos i,
finalitzat el període de reclamacions, s’editarà
la llista definitiva.

Sorteig públic
Si hi ha més sol·licituds admeses definitivament
que habitatges oferts es realitzarà un sorteig
públic per determinar les persones adjudicatàries dels habitatges. Les persones sol·licitants

Els alcaldes de les Franqueses
i Granollers inauguren la millora de
l’aparcament proper a Can Mònic

L’alcalde de les Franqueses del Vallès, Esteve
Ribalta, i l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral,
van inaugurar a finals de juliol les millores que
s’han dut a terme a l’aparcament públic situat entre la ronda Nord i el
barri de Can Mònic, en terme
municipal de les Franqueses
del Vallès. A l’acte va participar també Jordi Follia,
Director General de
Carreteres de la Generalitat de Catalunya
i diversos regidors i representants veïnals dels
dos municipis.

Esteve Ribalta i Josep Mayoral
van inaugurar aquesta millora
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La millora d’aquest espai
correspon a una actuació complementària de
la ronda Nord, l’últim
tram de la qual va entrar en servei l’any
passat. Les obres van
començar el 6 d’abril
i van anar a càrrec del
Departament de Política
Territorial i Obres Públiques
i van suposar la pavimentació
d’un espai que ocupa uns
4.300 metres quadrats, on
s’hi ha format 155 places d’aparcament
per a turismes,
de les quals
3 són per a
persones
amb mobilitat reduïda. L’obra
ha comptat amb un
pressupost
de 176.000
euros.

admeses
que no
hagin resultat adjudicatàries formaran una llista
d’espera que també
s’ordenarà mitjançant un sorteig.
Recordem que aquests habitatges que ha construït l’Institut Català del Sòl (Incasòl) estan distribuïts en tres edificis independents, a diferents
nivells d’alçada, aprofitant els desnivells del terreny. Les vivendes disposen d’un dormitori, amb
una distribució de menjador-sala d’estar, cuina,
un dormitori doble i un bany, i la superfície útil
és d’uns 40 m2.
Tots els pisos tenen una plaça d’aparcament vinculada. El preu del lloguer, inclòs
l’aparcament, va dels 215,24 als 267,89 euros
mensuals.

Es presenta el
document ﬁnal
del Pla Local
d’Habitatge
El document final del Pla Local
d’Habitatge es va presentar en
una sessió informativa el passat mes de novembre, oberta
a tots els veïns i veïnes de les
Franqueses, que va tenir lloc
a la Masia de Can Ribas.
S’ha de recordar que el
PLH és un document tècnic
que té com a finalitats definir
les polítiques locals d’habitatge
per als propers 6 anys i possibilitar la
concertació d’aquestes polítiques entre la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament.
Un dels objectius que estableix aquest pla
és la creació d’un Punt d’Informació d’Habitatge (PIH), que començarà a funcionar a les
Franqueses en els propers mesos a les oficines
de l’empresa municipal Les Franqueses Entorn
Verd. El PIH tindrà com a objectiu orientar a
la ciutadania que cerqui informació relativa a
les polítiques d’habitatges. El Punt d’Informació
d’Habitatge disposarà del programa informàtic
de Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb
Protecció Oficial. De fet, la Junta de Govern
Local va aprovar en la sessió del 4 de novembre passat el conveni entre l’empresa pública
ADIGSA i l’Ajuntament de les Franqueses per
a la cessió d’aquest programa informàtic.

CULTURA

Sentit homenatge amb els familiars
rs dels integrants
de La Columna del Vallès Oriental de les Franqueses

Els homenatjats es van fer aquesta fotografia conjunta

Unes 150 persones van assistir el 7 de novembre a l’acte d’homenatge als familiars dels
integrants de La Columna del Vallès Oriental
de les Franqueses del Vallès, que va tenir lloc a
la sala d’actes del Centre de Recursos AgrarisMasia de Can Ribes i que va comptar amb la
presència de Maria Jesús Bono, Directora General de Memòria Democràtica de la Generalitat de Catalunya i d’Àngel Merino, Director Territorial de Barcelona del Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació,
que van acompanyar l’alcalde Esteve Ribalta, la
regidora de Cultura, Teresa Buigues i la resta
de regidors de l’equip de govern. També van
ser presents a l’acte Lluís Estapé, cap de l’Àrea
Bàsica Policial de Granollers, Javier Gandia,
sotsinpector de Mossos d’Esquadra, i Joaquim
Martin, cap de l’Àrea de Seguretat Ciutadana
de l’Ajuntament de les Franqueses.
L’acte, molt emotiu i emmarcat dins de
La Setmana per la Memòria, va servir per
homenatjar els 16 integrants de La Columna
del Vallès Oriental que eren de les
Franqueses i que van lluitar a
La Guerra Civil en el bàndol
republicà. L’Ajuntament va
poder contactar amb 12
de les famílies, que el 7
de novembre van recollir de la mà de les
autoritats un obsequi
commemoratiu elaborat per la ceramista Roser Nadal i un
quadern amb un resum
de les vides dels homenatjats, elaborat a partir
dels records dels propis familiars, de cartes i fotografies. Els
homenatjats són: Joan Manel Escrits
Lliberós, Jaume Lloreda Fontcoberta, Llorenç
Masuet Montcau, Jaume Matheu Oller, Josep
Novell Forns, Joan Parera Alavedra, Lluís Pérez Yélamos, Pere Pujades Carbonell, Joaquim
Ricart Gesa, Andreu Rof Comadran, Joan Rof
Reverter i Lluís Valentí Pagès.També es va anomenar Teodor Edo Vigo, Joan Farré Vigo, Francesc Parra López i Joan Planas Pujades, als fa-
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miliars dels quals no s’ha pogutt
localitzar.
L’homenatge va començar
començaar
amb una conferència de la hishisstoriadora Assumpta Montel
Montellà
là
que va posar de relleu la imporimportància
ància que té la recuperació de la
memòria
mòria històrica. Ja en el torn
torrn
de parlaments,
Bono
rlaments, Maria Jesús Bon
no
va elogiar la iniciativa de l’Ajunt
l’Ajuntatament de les Franqueses
l’orranqueses amb l’o
organització de la Setmana
na per la
Memòria. L’alcalde Esteve Ribalta
alta
per la seva part també va agrair
rair
la iniciativa de Teresa Buigues, regidora de Cultura, que ha estat
at la
impulsora d’aquesta Setmana per la Memòria
amb la total complicitat i col·laboració del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància
i Joventut.
La celebració va acabar amb un concert
de Lucia Sócam i la seva formació,
que va fer un recital, “Verdades escondidas”, basat
en històries reals de
persones que van
patir la repressió franquista.
El recital va
incloure la
interpretació
de 14 temes
amb una veu
i una música
de molta qualitat. L’espectacle va ser estrena
a Catalunya.

Una setmana
per al record
La Setmana per la Memòria va començar el
dia 2 de novembre amb la representació de
l’obra “La maleta de l’Agustí”, inspirada en un
fragment de la vida del fotoperiodista català Agustí Centelles (1909-1985), a càrrec de
Farrés brothers i Cia. La representació es va
fer al Teatre Auditori de Bellavista i anava diri-
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gida als alumnes de 3r i 4art d’ESO dels dos
instituts del municipi. Van assistir a l’acte unes
250 persones. El dimecres, 3 de novembre, els
actes van continuar amb la projecció de la pellícula “Silencio Roto”, de Montxo Armendáriz,
que van seguir una quarantena de persones.
Dijous va ser el torn de l’historiador Eduard
Navarro, que va omplir la sala d’actes del Centre Cultural Can Ganduxer d’una trentena de
veïns interessats en “El debat sobre la memòria històrica del Vallès Oriental”. L’historiador
i director de l’IES El Til·ler de Corró d’Avall
va subratllar la necessitat de recuperar la
memòria històrica i transmetre tota aquesta
informació als més joves. Divendres va tenir
lloc també al Centre Cultural Can Ganduxer
la composició poeticomusical de Jaume Calatayud i Vicente Monera, “Miguel Hernández,
poeta”. Unes 35 persones van seguir aquest
espectacle.
Els actes van acabar diumenge amb la visita
guiada a l’aeròdrom de Rosanes. Un total de
68 persones van participar a la visita gratuïta
que com a novetat incorporava també per primera vegada una visita al refugi antiaeri de Can
Sorgues. Les guies de l’empresa Arkpadoc van
fer grups de 12 persones per entrar al refugi,
que es troba en bon estat i que es caracteritza
per ser una galeria molt llarga. Les visites es fan
cada segon diumenge de mes a un preu de 5
euros per als adults i a preu reduït per als nens
i gent gran.
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L’escriptor Màrius Serra protagonitza
els actes de l’Onze de Setembre a les
Franqueses del Vallès

Els assistents a la conferència “Català a l’Atac”
de Màrius Serra van quedar encantats, el passat 11 de setembre, de l’humor i les dots comunicatives de l’escriptor, que va ser convidat
per l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès
per obrir els actes de celebració de la Diada.
El conferenciant va fer una reivindicació de
l’error com a fet incorporador de la llengua.

“per treure la tensió inherent a l’ortografia o
a la gramàtica, que tant angoixen als usuaris”.
Màrius Serra va afegir que no s’ha de tenir por
a equivocar-se i que només d’aquesta manera
es pot donar espai al plaer de la llengua.
Abans de fer la seva magistral
conferència a la Sala de Plens de
l’Ajuntament de les Franqueses,
Màrius Serra (1963) va ser rebut per l’alcalde Esteve Ribalta,
la regidora de Cultura, Maria
Teresa Buigues, i la resta de
regidors de l’equip de govern
i va signar el llibre d’honor, on
hi va plasmar una dedicatòria
ben especial ja que la va fer amb
un dels seus habituals jocs de paraules en forma de mot encreuat. Els

Tot a punt per la V Mostra d’Arts
Escèniques-Festival dels Amateurs
12

Tot és a punt perquè comenci la V Mostra
d’Arts Escèniques-Festival dels Amateurs que
organitza cada any el Patronat Municipal de
Cultura, Educació, Infància i Joventut. La mostra
inclou cada any espectacles de molta qualitat i
les seves representacions compten amb molt
bona acollida per part del públic assistent.
Aquest any la primera representació tindrà
lloc el 8 de gener i la darrera serà el 9 d’abril.
Després de l’espectacle de cloenda, com ja és
habitual en aquest cicle, es lliuraran els premis
de participació i el premi “Votació de l’espectador” i a continuació hi haurà un refrigeri per
a tots els assistents.

A continuació s’exposa la relació de representacions, que tindran lloc al Teatre Auditori de
Bellavista:
8 de gener: L’Auditor
LA K-MAMA de Calafell
22 de gener: Almenys no és Nadal
AGRUPACIÓ TEATRAL BENET ESCRIBA de
Sant Feliu de Guíxols
5 de febrer: T’estimo, ets perfecte,... ja et
canviaré!
FOMENT CULTURAL de Súria
19 de febrer: És així si us ho sembla
ACTE QUATRE de Granollers
12 de març: Miracle a la casa negra
QUATRE PER QUATRE de Granollers
26 de març: El club de la corbata
TEATRE GESPA de Barcelona
9 de març: ACTE DE CLOENDA
La majoria dels suïcidis són en
diumenge
LA TROCA
Totes les representacions
tindran lloc a les nou del vespre. La venda d’entrades es
farà una hora abans a la taquilla del teatre. El preu és de 6
euros, tot i que hi ha preu reduït de 5 euros per a persones
amb menys de 25 anys, més de
65 anys, aturats, pensionistes i grups
de més de 20 persones.
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representants municipals van aprofitar per ferli obsequi dels darrers tres volums de la collecció local i del regal institucional que conmemora els 30 anys d’ajuntaments democràtics.
Un cop ja estaven tots els regidors asseguts
a la sala de plens, la regidora Teresa Buigues va
fer una breu presentació de l’escriptor, que ja
va començar la seva conferència explicant que
el seu títol “Català a l’Atac” és una paraula brifront, donant a entendre les possibilitats que
ofereix el llenguatge com a font de
plaer.
L’alcalde
Esteve
Ribalta va agrair la
presència de l’escriptor i el va
felicitar per la
seva enginyosa
conferència. A
continuació va
tenir lloc la tradicional ofrena
floral de la Diada
la cantada d’Els Segadors.

La regidora de
Cultura fa el
lliurament de
la publicació
“Les plantes del
nostre poble.
Corró d’Amunt”
La Presidenta del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, la Sra. Ma Teresa Buigues, va fer el lliurament de la publicació
“Les plantes del nostre poble. Corró d’Amunt”.
D’aquesta manera el Patronat, igual que ho va
fer amb la primera edició “Plantes remeieres recollides a Corró d’Amunt, ha col·laborat donant
suport i fent-se càrrec de la publicació d’aquesta
darrera edició que han elaborat la Sra. Conxita
Pericas i la Sra. Glòria Puig de Corró d’Amunt:
es tracta d’un recull en detall i amb magnífiques
fotografies de les plantes que es troben a Corró
d’Amunt. Qualsevol persona que vulgui consultar el primer o el segon llibre els pot trobar a la
Biblioteca Municipal i/o a la Sala de Lectura del
servei de Biblioteca Municipal.

Circ, titelles, contes musicats i teatre són algunes de les propostes que inclou el V Cicle
d’Espectacles Infantils, que començarà després
de les festes de Nadal. Les representacions
d’aquest cicle, que organitza El Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut,
tindran lloc els dissabtes a la tarda al teatre auditori de Bellavista o al Casal Cultural de Corró d’Avall. A continuació, exposem en detall el
calendari de representacions:

Neix a les
Franqueses
l’Associació
Educativa
Formativa
Des de fa uns mesos ha començat a funcionar l’Associació Educativa Formativa, una
entitat nova a les Franqueses, que té com a
president a Toni Argent, que és professor de
secundària, economista i membre del Projecte Educatiu de Les Franqueses. Els objectius
d’aquesta nova entitat són: donar a conèixer la
important tasca que realitza el/la professor/a
particular de reforç en l’educació i aprenentatge dels alumnes; col·laborar en les activitats
de reforç que s’organitzin per ajudar
els alumnes que necessiten un
reforç acadèmic; contribuir a
l’èxit escolar de l’alumnat
i facilitar la col·laboració
educativa i formativa
en el marc del territori català, entre d’altres.
Les dades de contacte de l’Associació
Educativa Formativa
són: carrer Barcelona,
12, de Bellavista. Telèfon:
663 934 961. (tbclass@
tbclass.com).

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

•15 de gener: Los Caneca Show.
Los Caneca. Espectacle de circ
per a tots els públics.
•29 de gener: La mar de formes.
Lanònima Imperial. Espectacle de
dansa recomanat per infants a partir de 5 anys.
•12 de febrer: Les aventures de la família “ratón”. Titelles Naip. Espectacle de
titelles de sobretaula recomanat
per infants a partir de 4 anys.
•26 de febrer: Iaios. Al
vent teatre. Espectacle
de teatre recomanat
per infants a partir
de 6 anys.
•12 de març: Ploramiques. L’Estaquirot
teatre. Espectacle
de titelles recomanat per infants a partir de 3 anys.

CULTURA

Propostes molt atractives per al
V Cicle d’Espectacles Infantils,
que comença el gener
•19 de març: Capsa de curculles. Cia Terranegra. Conte musical recomanat per a infants a
partir de 3 anys.
•2 d’abril: Mario. Rue Barrée. Espectacle d’actor i titelles, sense text, per a tots els públics.
•30 d’abril: Roba estesa. Cia Roba estesa. Espectacle de teatre recomanat per a infants a
partir de 3 anys.
La venda de les entrades es farà
una hora abans a les taquilles
dels teatres. Els preus són
de 4 euros per l’entrada
normal i de 3 euros per
als menors de 25 anys,
més grans de 65 anys,
aturats, pensionistes i
grups de més de 20
persones.
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Molt bona acollida de
la Festa de les Golfes 2010
El dissabte 30 d’octubre, el Casal Infantil i
Juvenil Municipal de Bellavista, va celebrar la tradicional festa de les Golfes, la qual es celebra coincidint
amb la Castanyada. Tot i que el
dia no va acompanyar i el sol
estava amagat, de les 17h a
20.30 h. la plaça del Centre
Cultural de Bellavista, es va
omplir d’activitats per tothom,
tallers per a infants
de maquillatge,
titelles,
murals, jocs
de taula; també els joves van
poder
realitzar
activitats de fotografia, campionat
de ping-pong, xanques..., les famílies van tenir el seu
espai de participació
fent castanyes i pa-

nellets i concursant per
la millor truita i el
millor cous-cous.
L’acollida de les
Golfes va ser
molt bona i
tots plegats
van passar
una
tarda
divertida. Al
llarg de la tarda van actuar
el grup de diables els Encendraires de Les Franqueses,
els Timbalers van obrir l’exhibició seguits per la colla infantil, el ball del
cabró i les sàtires de foc van fer la cloenda
d’aquest l’espectacle tradicional de ritme i foc.
Un cop atorgats els premis dels diferents concursos, tots ells amb molta participació, es van
cloure Les Golfes 2010 amb un concert de
música.

65

POLÍTIQUES SOCIALS
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El Racó de l’Àvia/l’Avi
Continuem amb una nova entrega d’aquesta secció, que vam estrenar en el darrer butlletí. En aquest cas exposem un
fragment de l’escrit que ha fet sobre la seva vida Francisco López Lerín, nascut a Socuéllamos (Ciudad Real) el 21 de
febrer de l’any 1942. Els seus amics el coneixen pel sobrenom de “Lerín el refranero”. El seu escrit “Aquesta és la meva
vida” és molt més llarg, però per motius d’espai publiquem fragments de la cinquena part.

”Aquesta és la meva vida”
(Cinquena part)
En una ocasió
vaig llegir en un
diari comarcal (La
Revista del Vallès)
que al poble de
Canovelles, que
està tocant a Granollers, hi havia
places per cobrir
de la Policia Local.
Així doncs, vaig
presentar la sollicitud a l’Ajuntament d’aquest municipi. Com si em comprés
un cupó de l’ONCE, vaig pagar el que costava
la instància i punt. I quan van passar uns quants
mesos, un dia arribo a casa meva de la feina i
em rep la meva dona com una fera, preguntant
que quin problema tenia jo amb la policia i la
Guàrdia Civil?. Es veu que una veïna li havia dit
que tant la policia com la Guàrdia Civil estaven
preguntant per mi. Jo també em vaig espantar.
I passats quatre o cinc dies, mentres jo estava
en el meu lloc de treball s’acosta l’encarregat,
el Sr Rius, i li diu a un company que es posi
en el meu lloc. Total, que surto de la màquina
i diu que l’acompanyi i llavors em vaig espantar més, perquè en la primera cosa que vaig
pensar va ser en el que la meva dona m’havia
dit de la policia. El cas és que quan sortim al
carrer -el soroll de la màquina es va tallar- i
com tenia molt bona relació amb ell, li vaig
preguntar que què passava i em va dir: - “I a
mi m’ho preguntes? Vaja home, que callat que
t’ho tenies “-. Jo li vaig dir que no sabia de que
em parlava. I ell em va dir: “O sigui que se’n
va de policia i a sobre diu que de què li estic
parlant” -. Llavors vaig respirar. A continuació
vam anar a veure el director, el senyor Vives.
El director em va explicar que la Guàrdia Civil
havia estat a l’oficina per demanar informació
sobre la meva conducta i personalitat, i que,
per descomptat, es l’havien donat positiva. I tot
seguit em va donar uns consells i uns ànims
que mai els podré pagar. Em va dir que una
oportunitat com aquesta no surt cada dia, per
la qual cosa em desitjava tot el millor per a mi
i que ho sentia per ells ja que estaven molt
contents amb mi, tant per la feina com per al
meu comportament. Cosa que jo li vaig agrair
de tot cor. Però no va acabar aquí la cosa. Em
vaig sincerar amb ell i li vaig confessar que jo
no tenia molts estudis, de manera que temia
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que no aprovaria l’examen. Ell em va contestar
que estigués tranquil, que si no aprovava sempre tindria un lloc de treball. Transcorregut un
temps va arribar el moment de l’examen, i per
a dues places ens vam presentar dotze persones. (...) I quan van donar el veredicte, no m’ho
podia creure. El primer que vaig fer va ser anar
a l’empresa (Lomar i terven) i el senyor Vives
de seguida em va dir que ho portava escrit a
la cara que havia superat la prova. (...)
En trenta-un anys que he prestat servei a
la Policia Local hi ha hagut temps per tot. I
d’aquests anys, durant vint-i-sis he cobrat el
mercat setmanal que se celebra els diumenges
(d’aquests vint-i-sis, setze d’encarregat), pel que
he hagut de tractar i guardar un equilibri entre
els venedors i l’Ajuntament. Que com és natural, els venedors defensaven els seus interessos
i jo havia de defensar els de l’Ajuntament cosa
que no era gens fàcil i els problemes els ocasionaven els de sempre, uns per ser els més
necessitats i altres pel seu mal caràcter. Haver
de suportar totes aquestes impertinències resulta molt difícil, per la qual cosa has de tenir
molta paciència. Això, pel que fa al mercat, i
pel que fa al treball de policia, és més difícil
del que sembla. Doncs jo corporalment és en
el treball que menys esforç físic he fet. Això
sí, les vegades que he hagut de fer-ho
ha estat amb totes les de la llei
i dic això perquè quan havia
d’intervenir en alguna baralla, que al llarg de tants
anys han estat moltes,
un es juga la vida i dic
bé, perquè aquestes
actuacions es fan
amb gent de mal viure (...). I després hi ha
la feina del trànsit, a
ningú no li agrada que
ens corregeixin i menys
encara a rebre una denúncia per infracció al codi de la
circulació. Per tant, cal tenir molta
paciència. I per suposat molta tolerància i
psicologia i tractar cadascú segons com és. Hi
ha les lleis, però també el sentit comú, que en
la meva opinió és el que ha de prevaler. (...)

Després hi ha dins d’aquesta professió l’altra
cara de la moneda, que són els serveis que es
presten en concepte d’ajuda i salvament. (...)
Molts d’aquests serveis et recompensen perquè et queda la satisfacció del deure complert
i d’haver ajudat a persones que es mostren
molt agraïdes de l’ajuda rebuda.També et queda el dolor i la impotència quan en un servei
de salvament no pots salvar una vida o un altre bé econòmic. Doncs jo m’he passat moltes
nits sense poder dormir per sentir-me impotent en segons quines circumstàncies, sobretot
en accidents de circulació. Fets que no vull ni
esmentar ... I així vaig arribar a la jubilació. Al
febrer de 2007.

La gent gran de Bellavista dóna
la benvinguda al nou mossèn
La gent gran que participa en el taller d’ofimàtica que realitza l’Ajuntament de les Franqueses al Casal d’Avis i Centre Social de Bellavista
dóna la benvinguda al nou mossèn del barri,
Pepe Baena.
De la mateixa manera cal recordar que
cada vegada són més persones les persones
grans que es mostren interessades a participar
en aquest taller dinamitzat per Dolors Amaro. Tant és així que l’Ajuntament es va veure
obligat a augmentar el nombre d’ordinadors destinats a aquests
cursos i així mateix té en
projecte la possibilitat
d’oferir la mateixa activitat per a la gent
gran d’altres nuclis
de la població.

Tallers de Memòria als casals
d’avis de Bellavista i Corró d’Avall
El mes d’octubre va començar una nova edició
dels Tallers de Memòria que s’organitzen des
de l’Àrea de Polítiques Socials, Igualtat i Sanitat
als dos casals d’avis del municipi, al de Bellavista i al de Corró d’Avall.
Els tallers a Bellavista es fan els dimarts de
les 16.30 hores a les 18 hores, mentre que a
Corró d’Avall es realitzen els dijous també de
les 16.30 hores a les 18 hores. En total es faran
10 sessions a cada casal.
L’objectiu d’aquests tallers és ajudar a mantenir i millorar la memòria; facilitant estratègies
per millorar la retenció i mantenir la capacitat
d’evolució, contribuint així a reduir l’ansietat
que genera la consciencia personal de pèrdua de memòria que apareix a mesura que
anem envellint. Amb aquest treball, no només
aconseguint mantenir la memòria sinó també
l’autonomia personal i el nivell d’autoestima.
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Com a regidora
de Polítiques Socials, Igualtat i Sanitat
de l’Ajuntament
de les Franqueses
em veig obligada
a posar les coses sobre la taula, com ja ho vaig
fer en el ple del
mes d’octubre passat. No podem passar per
alt que, degut a la situació econòmica global
que vivim mundialment, cada vegada són més
les peticions d’ajuts socials que rep l’àrea a la
qual represento. Fins al moment hem solucionat la situació gràcies a l’aportació de les
subvencions de la Generalitat de Catalunya.
Però tothom sap que aquestes subvencions
arriben a finals d’any i que nosaltres, degut a
que tenim uns pressupostos prorrogats des
del 2008, no podem avançar aquests diners.
És per això que en el ple del mes d’octubre
vàrem portar a aprovació una modificació de
crèdit, una proposta que va tornar a tenir la
negativa de l’oposició, a excepció del senyor
Ferran Gontán.
Ja ho vaig dir públicament i ho torno a recordar que com a ajuntament tenim l’obligació
i la responsabilitat de donar suport a les famílies que ens han demanat ajuts, que sigui dit de
pas, són uns ajuts que venen recolzats per una
normativa desfasada, que l’oposició no ens ha
permès actualitzar.
Cada setmana el personal de Serveis Socials rep de mitjana unes 10 sol·licituds per
ajuts econòmics i per tant com que no es pot
arribar a tot, es resolen les més urgents i es
queden sobre la taula les que no són tan prioritàries, fins al punt de tenir una llista d’espera
ja per al mes de gener de 2011. Però ha arribat un punt que totes són urgents. Així, per
exemple, només al mes d’octubre vam rebre
un total de 46 sol·licituds, amb una despesa
de més de 20.000 euros. És evident que hem
d’augmentar aquesta partida i per això és tant
necessària aquesta modificació de crèdit. Malgrat aquestes dificultats, vull tranquil·litzar els
ciutadans i dir-los que farem mans i mànigues
per complir el que estableix la llei en relació
als ajuts socials.
La situació actual es prou difícil i complicada per tots. Nosaltres com a representants del
nostre municipi hem de vetllar per tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes que s’adrecen a l’Ajuntament.
La finalitat és assegurar el dret a les persones a cobrir les seves necessitats personals
bàsiques i hauríem de ser capaços de fer una
reflexió i deixar de costat els desacords polítics i centrar-nos en l’atenció als ciutadans
i ciutadanes del nostre municipi, d’assolir els
compromisos i d’intentar resoldre aquests
problemes.

En cadascuna de les 10 sessions programades,
d’entre 12 i 15 persones, es treballaran una
sèrie d’exercicis específics que estimulen diferents àrees de la memòria. Aquests exercicis
faciliten la memòria immediata, visual, auditiva,
remota, d’orientació, etc.
Els anteriors tallers de memòria han tingut
una participació que s’ha situat al voltant de
les 30 persones.

Gran participació en
el III Mes de la Diversitat
Les activitats programades dins del III Mes de
la Diversitat de les Franqueses del Vallès han
tingut un gran seguiment. La festa d’inauguració, celebrada el dissabte 2 d’octubre a la tarda
a la plaça Major de Bellavista va ser un bon
exemple.
L’espectacle infantil va reunir una seixantena de persones. La Renata i el Juanchu, protagonistes de l’obra Els Jugamóns, després de
trobar-se en una estació van fer una volta al
planeta cantant, ballant i jugant amb els nens i
nenes d’altres països.

Atractiu espectacle de la
dansa de les màscares
L’activitat de la dansa de les màscares va ser la que va comptar amb més assistència
de públic, al voltant
d’unes 300 persones.
L’espectacle es va
iniciar amb una rua
per la plaça, amb
música de percussió i danses, on
desfilaven entre el
grup 4 personatges pertanyents a
la cultura diola (ètnia africana).

Aquests personatges eren “Samaï”, “Jie”,
“Kankourang” i, “Kumpo” que van fer una àmplia rotllana al mig de la plaça, i seguint la música i cançons del grup, van anar apareixent els
diferents personatges, ballant i fent participar
als assistents.
En acabar l’espectacle, es va començar amb
el sopar pica pica, en el qual es va poder degustar diferents plats típics de diverses ètnies
africanes, com la “fataia” ,“panquet” i Chiakry,
entre d’altres. El concert del grup Mayo Diao
va cloure l’exitosa festa d’inauguració que va
comptar amb assistència de persones de totes
les edats i procedències.
Durant el III Mes de la Diversitat de les Franqueses es
van programar, tots els
dijous d’octubre
una tarda de cinema, així com
jornades,
conferències i debats.
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Gisela Santos Gonçalves
Regidora de Polítiques Socials, Igualtat i Santitat

Corró d’Amunt, Marata, Llerona, Corró d’Avall, Bellavista
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NAIXEMENTS
Ivet Cabanillas Vega
Sagi González Cosin
Martí Castellarnau Navarro
Aïna Castellarnau Navarro
Cloe Arias Reche
Oubaid Darraz
Ian Sant Sánchez Vargas
Amanda Martínez Bermejo
Massey Bojanj
Nil Gómez Quintana
Ilyas Andrades Youssi
Alex Cobo Parrado
Lucia Carrillo Mora
Marc Peiró Velasco
Georgina Martín Ibáñez
Laia Rodríguez Herrero
Lucía Carayol Jiménez
Álvaro Germán Acosta Moral
Osama Lamharti
Uriel Lizandra Parra
Jain Cruz Milan
Diego Azañón Moñino
Aliicia Ouguemat
Jordi Griño Riera
Martí Fernández Vallmitjana
Leyre González de la Maya
Maximiliano Thierry Giménez Cauvin
Martina Clusellas Girbau
Álex Sánchez Cano
Laia Bonillo Benahmadou
Paula Mateos Franquesa
Abel Tapia Merino
Aaron Frutos García
Ferran Royes Solà
Arlet Arnan Santacruz
Mohamed Amin Darraz
Ivet Sánchez Rodríguez
Iván Viana Ocaña
Nour El Bakkal
Martí Forns Bonjoch
Izan Cachero García
Gerard Serrano Martínez
Dina Arouchi
Aleix Singla Chaves
Adam Mouatakif
Vania Delgado Martín
Marc Gracia Banet
Rosario Vega Zamora
Nel Miranda Santos
Ian Pérez Martínez
Maria Narvaez Carmona
Martina Fernández Chacón
Diana Georgiana Sanciu
Pau Lirola Montilla
Eric Miranda Ariza
Itzar Ruiz Valenzuela
Alh Suwarehbe Dibasy
Marc Falcon Blánquez
Bruna Maynou Rodríguez
Aleix Pérez García
Berta Arbos Noguera
Aitor Varoucha Sánchez
Núria Rodríguez Villarreal
Alex Hernández Pérez

DEFUNCIONS
26-06-10
24-06-10
28-06-10
28-06-10
03-07-10
05-07-10
07-07-10
07-07-10
07-07-10
07-07-10
07-07-10
07-07-10
09-07-10
15-07-10
17-07-10
20-07-10
20-07-10
23-07-10
23-07-10
23-07-10
23-07-10
24-07-10
27-07-10
27-07-10
28-07-10
28-07-10
01-08-10
03-08-10
05-08-10
07-08-10
07-08-10
08-08-10
08-08-10
10-08-10
11-08-10
12-08-10
12-08-10
15-08-10
15-08-10
16-08-10
16-08-10
17-08-10
17-08-10
18-08-10
19-08-10
22-08-10
25-08-10
27-08-10
27-08-10
27-08-10
01-09-10
01-09-10
01-09-10
05-09-10
06-09-10
07-09-10
07-09-10
09-09-10
09-09-10
09-09-10
10-09-10
10-09-10
14-09-10
22-09-10
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Maria Carreras Pons, 88 anys
Manuel Borras Sanchís, 84 anys
Ricard Puig Sanjuan, 92 anys
Esteban Meléndez Miralpeix, 85 anys
Teresa Ramon Puig, 90 anys
Teresa Cuch Pou, 100 anys
Maria Andreu Peña, 101 anys
Pedro Viñas Roma, 93 anys
Rafael Bertos Lorca, 55 anys
Joaquin Delgado Rebollor, 70 anys
Miguel Calvillo Valverde, 84 anys

01-07-10
12-07-10
19-07-10
25-07-10
31-07-10
07-08-18
26-08-10
05-09-10
07-09-10
20-09-10
21 -09-10

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

TELÈFON
D’AVARIES
DE SOREA
902 250 370

LLEI DE BARRIS

Bellavista Sí! Comença a caminar

Què és el Pla de Barris?

Millores espai urbà

El Pla de Barris de Bellavista és un Pla de
Millora Integral del barri que comença a finals de 2010 i té una durada entre 4 i 8 anys.
Preveu 22 actuacions en diversos àmbits:
espai públic i accessibilitat, rehabilitació
d’habitatges, medi ambient i sostenibilitat,
equipaments, noves tecnologies, equitat de
gènere i dinamització social i econòmica.

- Creació d’un eix cívic que connecti
tot el barri, millorant la plaça de l’esbarjo,
plaça Nova i el passeig d’Andalusia.
- Creació d’un equipament d’ús civic i social al carrer Rosselló.
- Millora de la connexió del barri amb la resta del
municipi amb la creació d’una nova passera i millora de l’existent.
- Construcció d’un nou col·lector o dipòsit de tempesta i retenció
d’aigües pluvials.

L’objectiu final d’aquest Pla és millorar la
qualitat de vida de tots els veïns i veïnes i
facilitar la connexió del barri amb els altres
nuclis urbans.

Ajuts a la rehabilitació d’edificis

El Pla de Barris de Bellavista ha estat elaborat
per l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès
i compta amb el suport del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya, que es fa càrrec de
la meitat del seu cost total.

Accions i programes de millora econòmica i social

Propera obertura de
l’Oficina Tècnica del Pla de Barris
Pg Andalusia 15-17 (cantonada amb plaça Major)
Més informació: www.lesfranqueses.cat

- Acompanyament i assessorament a les comunitats de propietaris
- Ajuts per a rehabilitar elements comuns dels ediﬁcis.

- Foment del comerç de proximitat
- Programes de formació i inserció laboral
- Activitats esportives i de foment de la salut
- Suport i recursos per a les famílies, infants,
dones, gent gran.
- Promoció de la convivència, la cohesió i les
xarxes associatives i veïnals.

Fem barri, fem poble

VISC ALF

Des que a finals del mes de juny passat el
departament de Política Territorial i Obres
Públiques va fer públic l’atorgament de la
Pla de Barris a Bellavista, l’Ajuntament de les
Franqueses està treballant per tirar endavant
aquest projecte de reforma integral del barri.
Una de les primeres accions que ha fet
l’equip de tècnics que treballa per tirar endavant la proposta ha estat la de difondre un
tríptic amb la informació més bàsica de Bellavista Sí! Aquest tríptic explica Què és el Pla
de Barris? i quines accions concretes es volen
tirar endavant.

Propera obertura de l’Oficina
del Pla de Barris i jornada
de presentació
Des de fa unes setmanes el local que acollirà
l’Oficina de Pla de Barris, situat al número 1517 del passeig d’Andalusia (cantonada plaça
17
Major), està en obres. Aquest local acollirà
l’equip tècnic de treball del Pla de Barris i serà
un punt de divulgació i atenció als ciutadans
des d’on s’informarà de totes i cadascuna de
les accions que es desenvolupin de l’esmentat Pla. La jornada de presentació del Pla de
Barris tindrà lloc el proper 22 de gener
en un acte obert a la ciutadania.
D’altra banda, en el ple municipal del 28 d’octubre es va
Jornada de
donar compte del decret
presentació del
d’alcaldia pel qual es resolia
Pla de Barris
la creació d’aquesta oficina.

PLA DE BARRIS DE BELLAVISTA
8,8 M d’inversió al barri
durant els propers anys

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques

Viu el barri, viu LF

22 de gener
de 2011

Tallers i xerrades de l’Oﬁcina Municipal
del Consumidor de les Franqueses
L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) de les Franqueses del Vallès ha
organitzat, amb el suport de la Diputació de
Barcelona, diverses xerrades i tallers aquests
mesos d’octubre i de novembre. El primer taller va tenir lloc el 25 d’octubre al Centre de
Formació d’Adults de Bellavista i amb el títol
“Sóc un consumidor responsable?” tenia com
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a objectiu conscienciar al ciutadà sobre
la seva responsabilitat per fer un consum ètic i respectuós amb el medi ambient. Ja al mes de novembre l’OMIC de
les Franqueses va fer dues xerrades, una
sobre la llei de garanties i l’altra sobre la
telefonia mòbil i fixa.
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El 18 i 19 de desembre
tindrà lloc a la rambla de
Corró d’Avall una nova
edició de la Fira Mercat
de Nadal i d’Entitats

18 I 19 de desembre
de 2010

La 15a Fira Mercat de Nadal i 6a d’Entitats de les Franqueses del
Vallès tindrà lloc els propers 18 i 19 de desembre. La fira es tornarà
a situar per segon any consecutiu a la nova rambla de la carretera de
Ribes on se situarà la carpa d’entitats. A la plaça de l’Ajuntament i als
seus voltants hi haurà diverses activitatscom ja es va fer l’any passat.
Com a activitats permanents de la fira, organitzada per l’Àrea de
Dinamització Econòmica de l’Ajuntament de les Franqueses, hi ha el
Mercat d’avets i flors de Nadal, la Fira d’Artesans, la 6a Fira d’Entitats, l’exposició d’animals de granja, els animals en adopció, l’animació
infantil, atraccions inflables i llits elàstics, un circuit d’habilitats amb
bicicleta, bàdminton, mini tir amb arc infantil, assentament indi: arc i
fletxes, Centre Tècnic Vallès, Juguem a escacs, Juguem a futbolí, tallers
infantils, com funciona una maquesta de tren, concurs infantil de dibuix i IV Concurs canvi de Roda.
L’acte inagural de la fira tindrà lloc el dissabte 18 de desembre a
les 10.00. I a continuació tindrà lloc tot un seguit d’activitats, d’entre
les quals destaca a partir de les 10.30 el tast d’escudella d’en Pep
Salsetes. El programa d’actes del diumenge, 19 de desembre,
comença a les 11.00 del matí amb una gran botifarrada i
continua amb tallers i una cantada de Nadales a les
12.15. A les sis de la tarda tindrà lloc el lliurament de premis al Millor Dibuix 2010 i al
Millor Estand 2010.

Els plans d’ocupació donen feina a
35 persones de les Franqueses
Des del mes de juliol passat i fins el 15 de gener un total de 35 persones estan treballant a
l’Ajuntament de les Franqueses dins dels Plans
Extraordinaris d’Ocupació que gestiona l’Àrea
de Dinamització Econòmica, en estreta collaboració amb l’Oficina de Treball de la
Generalitat de Catalunya que és
qui estableix els requisits per
poder-hi optar. D’aquestes
35 persones, 10 formen
part d’un projecte força
novedós relacionat amb
les noves tecnologies. Es
tracta de la creació d’un
inventari de tot el què hi
ha la via pública de les Franqueses, ja sigui senyals de trànsit, clavegueram, etc. Les persones
que es dediquen a aquesta feina, abans d’in-
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troduir les dades en un programa informàtic,
el que han fet és un treball de camp per tot
el territori del municipi i recollir la informació
a través d’un Sistema d’Informació Geogràfica.
Després de tenir tot el material inventariat, a
partir de la segona setmana d’agost aquests
treballadors van començar a introduir les dades en un suport informàtic. Les altres 25 persones s’han dedicat a fer tasques de rehabilitació i manteniment dels edificis de titularitat
municipal. Així, per exemple, en aquest cas una
de les primeres tasques que van desenvolupar
abans que no comencés el curs escolar van
ser tasques de suport a la brigada municipal
pel manteniment de les escoles del municipi.
En tots els casos, els empleats a través dels
Plans Extraordinaris d’Ocupació han compaginat la seva jornada laboral amb la formació,
amb cursos de català o d’informàtica.

Pagesia impulsa
un Mercat de
Productes de
proximitat
La Junta de Govern Local ha aprovat recentment la proposta de fer un Mercat de Productes de Proximitat a les Franqueses. L’activitat,
impulsada per l’Àrea de Pagesia de l’Ajuntament, començarà durant el primer trimestre
de l’any. L’objectiu és el de crear un nou mercat setmanal de caire comarcal, a la plaça de
l’Espolsada (un cop hagin finalitzat les obres
d’aquesta plaça), que sigui un punt de trobada
entre productors i consumidors i que ofereixi
productes de qualitat. La idea és que el mercat
tingui una quinzena de parades i que tingui lloc
cada dissabte al matí. L’impuls d’aquest projecte té com a objectiu també la dinamització de
l’activitat econòmica del municipi.

Des del mes de novembre la Policia Local de
D
lles
le
e Franqueses del Vallès ofereix el seu servei
a les noves dependències policials, situades al
ccarrer Rafael Alberti, 2, de Corró d’Avall. Les
nnoves instal·lacions es troben a prop de l’escola Camins i del cementiri municipal. Fins aquest
moment, la Policia Local ha estat situada en una
m
aala de l’edifici principal de l’Ajuntament. Tot i el
trasllat,
però, a l’edifici consistorial sempre hi
t
haurà
un agent que atendrà els ciutadans per a
h
qualsevol
informació que puguin necessitar.
q
Perquè els ciutadans poguessin conèixer
de
d primera mà les instal·lacions, el dilluns, 1
de
d novembre, es va fer una jornada de portes
obertes
al públic que va comptar amb l’aso
sistència
de més de 150 veïnes i veïns de les
s
Franqueses
del Vallès que van felicitar la policia
F
per
p aquest nou espai.
Les noves dependències municipals suposaran
un salt qualitatiu pel que fa a l’atenció
s
ciutadana.
Les instal·lacions, que fa un any havic
en
e acollit aules provisionals de l’escola Camins,
s’han
adaptat per tenir una comissaria moders
na
n i a la mida de les necessitats actuals.
El mòdul més petit, de 138,60 metres
quadrats,
acull una sala d’espera, l’oficina de
q
recollida
de denúncies i atenció al ciutadà, el
r
despatx
del sergent, el despatx de l’inspector,
d
el
e despatx del regidor i sala de crisi, una sala
polivalent
(brífing), el despatx del caporal de
p

Les noves dependències es troben al carrer Rafael Alberti, 2

torn, la recepció i els
despatxos administratius. La distribució del
mòdul prioritza la part
dedicada a l’atenció ciutadana. “Volem donar molta
importància a la part d’atenció
al ciutadà, des de l’òptica de la policia com un
servei proper i de qualitat”, explica el cap de
l’Àrea de Seguretat Ciutadana, Joaquim Martín.
El mòdul més gran, de 195,30 metres
quadrats, té el vestuari d’homes i de dones,
l’armer, un magatzem de decomisos, un magatzem tècnic (per senyals de trànsit, etc.), un
magatzem d’uniformes, una sala polivalent, l’arxiu i un magatzem de neteja.
“Estem contents del canvi ja que d’aquesta
manera l’ajuntament resol un problema greu
d’espai”, explica l’alcalde, Esteve Ribalta. Així
les noves dependències permeten esponjar
l’edifici consistorial i també que el cos de la
policia pugui tenir “unes instal·lacions dignes,
modernes i que donin resposta als ciutadans
tal i com es mereixen”, manifesta el regidor de
Seguretat Ciutadana, Josep Randos.
La inauguració oficial dels nous locals es
farà durant el primer trimestre de l’any que ve.

La Policia Local deté tres persones per
apropiació de rails de vies de tren
La Policia Local de les Franqueses del Vallès
va detenir el mes d’agost a tres persones majors d’edats per apropiació indeguda de rails
de vies de tren amb un pes aproximat d’entre
4.000 i 5.000 kg.
Els agents de servei van detectar un camió
de caixa tancada que circulava per Llerona
instants després que un ciutadà informés a la
policia que havia vist persones sospitoses traient rails de tren de la zona de la urbanització
Gorcs i les carregaven en un camió amb les
característiques similars al que es va aturar.
Un cop identificades les tres persones que
anaven al vehicle es va procedir a l’escorcoll
del camió trobant al seu interior 20 peces de 3
a 4 metres de llargada de rails de trens amb indicis de que havien estat tallades recentment.
La Policial Local de les Franqueses va realitzar una inspecció ocular del tram de via que
passa per la urbanització els Gorcs comprovant que al punt km, 35/000 de la línea Barcelona /Portbou, dins d’una zona de seguretat
on s’acumulen rails que estan sent substituïts
per uns de nous, n’hi havia molts manipulats,
tallats i preparats per ser carregats en vehicles.
La llargada normal dels rails de tren fan aproximadament de 10 a 12 metres.
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Antecedents
Posats en contacte amb responsables de l’empresa gestora de Renfe, ADIF, va comunicar
que estan patint el robatori d’aquests rails des
de fa temps, per la qual cosa es va procedeir
a la detenció i trasllat a comissaria dels Mossos d’Esquadra dels tres imputats, J.L.C. S., de
35 anys, B.R., de 40 anys, i J. C. S., de 37 anys.
Els tres detinguts, domiciliats a Canovelles,
compten amb diversos antecedents policials per fets similars.
Juntament amb el material recuperat es van localitzar dos fanals sencers
utilitzats per a vies públiques i un
equip complert per tallar ferro i altres metalls, equip de bombones de
butà i oxigen amb bufadors, pales,
trencafreds etc., restant tot el material intervingut a disposició judicial.
Des de l’Àrea de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament es valora molt positivament la destacada col·laboració dels
veïns i veïnes de les Franqueses del Vallès
alertant quan es produïen fets delictius al municipi, que ha estat clau perquè s’hagin pogut
efectuar les esmentades detencions.

Mes de la Salut i la
Prevenció adreçat
a la gent gran
El mes de novembre s’ha programat al
Casal d’Avis i Centre Social de Bellavista i al Casal d’Avis de Corró d’Avall
diverses sessions amb motiu del Mes
de la Salut i la Prevenció adreçat a la gent
gran. L’activitat, amb el lema “Treballar amb
la gent és treballar en el nostre futur”, té com a
objectiu donar informació d’utilitat mitjançant
sessions específiques relacionades amb diversos temes.

El Mes de la Salut i la Prevenció, organitzat per
la Policia Local, l’Area de Seguretat Ciutadana
i l’Àrea de Polítiques Socials s’ha estructurant
amb tres sessions monotemàtiques a cada casal d’avis, enfocades a informar i donar a conèixer els aspectes tècnics bàsics de cada matèria
així com donar consells pràctics sobre que fer
si es troba en alguna situació de risc.
Les tres sessions han estat “Que no et
prenguin la cartera”, “Seguretat Vial” i “Els accidents, ben lluny”.
En la primera s’informava de temes d’actualitat com son els robatoris, furts i estafes,
en tots els àmbits. La segona tractava sobre
divulgació de consells pràctics, així com actualització de la normativa vigent en matèria de
transit i la tercera divulgarà consells pràctics
per evitar accidents domèstics.

SEGURETAT CIUTADANA

La Policia Local de les Franqueses
estrena noves dependències
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Material intervingut per la
Policia Local de les Franqueses
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EXPRESSIONS

Què us va semblar la visita de Benet XVI a Barcelona

Eguidia Funcasta
45 anys, Corró d’Avall

Rosa Riera
81 anys, Corró d’Amunt

Ana López
35 anys, Bellavista

Pere Lloreda
63 anys, Llerona

Aleix Clavell
33 anys, Marata

Què us va semblar la visita
del Sant Pare a Barcelona?

Què us va semblar la visita
del Sant Pare a Barcelona?

Què us va semblar la visita
del Sant Pare a Barcelona?

Què us va semblar la visita
del Sant Pare a Barcelona?

Què us va semblar la visita
del Sant Pare a Barcelona?

Bé, encara que haig de dir que
no la vaig seguir gaire, només
en algun moment perquè van
fer molta difusió.

Molt bé, la vam seguir tot el dia
des de casa per televisió, em
va agradar la Sagrada Família,
trobo que va ser una cosa que
va estar molt bé, de dolent
no ensenyen res i als que som
catòlics ens va agradar encara
més.

Em va resultar indiferent, com
no sóc creient no vaig prestar
massa interès. Suposo que a
Barcelona, pel que es va veure
a la televisió, hi havia veïns
encantats i altres empipats. Si
passés al meu barri no estaria
molt d’acord.

De fet no vaig estar massa al
corrent, sé que venia i que hi
havia moviments en contra
de la seva visita i gent que
evidentment el segueix. No
vaig prestar especial atenció.

Quina opinió teniu de
Benet XVI?

Quina opinió teniu de
Benet XVI?

No sabria què dir, jo només el
veig a la televisió, el trobo bé,
fa la seva feina però és difícil
que pugui dir alguna cosa.
A Roma no aniré i per això
em va agradar veure’l aquí a
Barcelona.

Torno a dir que no puc opinar
sobre aquest tema, desconec
completament a Benet XVI.

Penso que va ser positiva per
la imatge que va donar de
Barcelona, d’obertura, però
per un altra cantó és una mica
frustrant parlar tant d’obres
i ajudar a la gent quan veus
determinades despeses de
l’església, decep una mica
als creients. Sembla que per
sobre de la Fe hi hagi altres
interessos que ho desvirtuen.

Quina opinió teniu
de Benet XVI?
M’agradava més l’anterior, Joan
Pau II, no puc dir gaire més,
però trobo que tenia més
carisma, m’agradava més.

Heu visitat o penseu
visitar en el futur la
Sagrada Família?
No però volem anar-hi
després del que han ensenyat
aquests dies, el que es va veure
per televisió em va agradar..
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Seguiu les tradicions
de l’església catòlica?
Segueixo les que són més
populars com el Nadal o la
Setmana Santa, encara que no
vaig a missa. Crec molt en Déu
però escoltes algunes coses
de l’església, dels mossens,
que fa que t’emportis grans
decepcions. M’agrada molt
anar a l’església, però jo
sola, no anar a missa amb un
mossèn. L’església ha de donar
exemple i no sempre és així,
em sap greu, però per culpa
d’uns paguen tots.

Heu visitat o penseu
visitar en el futur la
Sagrada Família?
No he anat mai, per fora sí
l’hem vista, però per dins no.
Ara ja som grans i crec que
veient-la per televisió ens
conformem, els meus fills sí
han anat, però a la nostra edat
ara volem quietud.

Seguiu les tradicions
de l’església catòlica?
Ara no massa, els fills són
batejats, som catòlics encara
que no practicants excepte en
ocasions puntuals. No anem
gaire a missa, però també haig
de dir que de vegades els que
hi van, després per darrera fan
el mal, val més fer coses bones
encara que no hi vagis a missa.

Heu visitat o penseu
visitar en el futur la
Sagrada Família?
Sí, no fa molt que vaig estar.
Entrar només ho he fet un cop
i és preciosa, però ara hi ha
tanta gent, que no vam poder
entrar, o vas molt d’hora o la
cua és impressionant.Volem
tornar ara que es pot visitar
millor però no sé quan perquè
amb els nens és una mica
difícil.

Seguiu les tradicions
de l’església catòlica?
Sí, la tradicions les segueixo
perquè a casa meva són potser
més creients que jo, faig Nadal,
Reis ... però d’una manera
diferent al que poden fer-ho
altres persones realment
creients. Per a mi el Nadal és
més un moment de reunió
familiar que de seguir unes
creences religioses.

Quina opinió teniu de
Benet XVI?
El que sento dir és que és un
home molt preparat, però per
mi no acaba de transmetre
confiança com altres papes,
per exemple recordo Joan
XXIII

Heu visitat o penseu
visitar en el futur la
Sagrada Família?
Fa temps que l’havia vista i
m’havia agradat molt, però
ara arran de tot això sí
m’agradaria tornar-hi. Intentaré
anar un diumenge al matí.

Seguiu les tradicions
de l’església catòlica?
Sí, però cada vegada menys,
ens hem refredat molt. Abans
era al cent per cent i ara si
coincideix ho fas i si no, no.

Quina opinió teniu
de Benet XVI?
Com a màxim representant de
l’església catòlica en aquests
moments suposo que deu
tenir un conjunt d’idees a
transmetre, però fora d’això
no tinc una opinió al respecte,
desconec si és més o menys
estimat que els anteriors.

Heu visitat o penseu
visitar en el futur la
Sagrada Família?
Només he fet una visita quan
era petit amb l’escola fa molts
anys, i la veritat és que sí que és
una cosa que em faria gràcia.

Seguiu les tradicions
de l’església catòlica?
Sí perquè és evident que tant
si ets més o menys practicant
la nostra societat està
empeltada culturalment de les
tradicions catòliques, forment
part d’aquesta cultura, ara
vindran els pastorets, les festes
de Nadal, Tots Sants, vulguis
que no participes en aquests
actes més populars.

La recollida de mobles i trastos vells, als portals
La campanya LF + Cívica que s’està fent en
l’actualitat al municipi per incidir en la corresponsabilitat ciutadana dels espais públics
continua ara amb la renovació dels avisos per
evitar que es deixin trastos vells al carrer.
En aquests avisos, que tenen forma de triangle i s’enganxaran en els objectes deixats al
carrer, es recorda que deixar mobles i trastos
abandonats al carrer és un acte incívic. També
s’informa que hi ha un servei de recollida gratuïta al telèfon 900 101 338 i que es realitza
els dimarts a Bellavista i els dijous a la resta del
municipi.
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El servei de recollida de trastos i mobles es fa
ara als portals de cada habitatge en comptes
de realitzar la recollida al costat dels contenidors d’escombraries. Quan es truqui al telèfon
de recollida gratuït els usuaris han de donar
l’adreça del seu portal com a punt de recollida.
Amb aquesta nova fórmula s’intenta evitar
que les zones dels contenidors d’escombraries es converteixin en punts permanents on
es dipositin els trastos i mobles vells en qualsevol moment. Així, tothom qui vulgui gaudir
d’aquest servei gratuït ha de fer l’avís corres-

ponent trucant al
telèfon 900 101
338 per concertar quan i
on hauran de
deixar-los.

Juan Antonio Marín
Regidor de Serveis Municipals

Les millores
als cementiris
han estat
molt destacades
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L’Ajuntament disposa de 3 bicicletes
elèctriques pels desplaçaments dels
treballadors municipals
L’Ajuntament de les Franqueses disposa del
des mes de setembre de tres bicicletes elèctriques que utilitzen els treballadors pels desplaçaments interns que han de realitzar. Aquesta
acció destinada a la promoció del vehicle sostenible s’emmarca en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura que es va fer del 22 al
29 de setembre a Catalunya.
El consistori franquesí va ser un dels
130 municipis que van organitzar
activitats amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania sobre la
necessitat d’evitar l’ús del
cotxe a la ciutat i a favor de
l’ús del transport públic i
altres modes de transport
més sostenibles.
Les noves bicicletes
elèctriques es van donar
conèixer als ciutadans el diumenge 19 de setembre al matí
coincidint amb la Festa de al Bicicleta Urbana – Pedalada contra el canvi climàtic 2010.

La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que enguany portava com a lema ‘Mou-te
amb el cap per viure millor’, proposa un canvi
d’hàbits de mobilitat per millorar la nostra salut. Utilitzar el transport públic i participar en
les pedalades, les caminades o les curses per la
mobilitat dels municipis són un primer pas per
fer aquest canvi.
Les bicicletes elèctriques
que disposa l’Ajuntament de les Franqueses, amb un cost de
1.300 euros cadascuna, han estat
subvencionades
amb el 80 % per
la Diputació de
Barcelona.

Les bicicletes elèctriques
es van mostrar durant la
Festa de la Bicicleta Urbana

Els cementiris de Corró d’Avall, Corró
d’Amunt i Marata es digniﬁquen amb
diverses actuacions de millora
Les millores que ha fet l’Ajuntament de les
Franqueses als cementiris de Corró d’Avall,
Corró d’Amunt i Marata, que van acabar poc
abans de la Diada de Tots Sants, han dignificat
aquests espais amb actuacions que restaven
pendents des de fa anys en alguns casos.

Lavabos i enjardinament nou
al cementiri de Corró d’Avall
Les actuacions més destacades s’han fet al
cementiri de Corró d’Avall, que a partir d’ara
compta amb dos lavabos, un per a homes i
l’altra per a dones i adaptat. L’habilitació
dels lavabos permet oferir un servei
que s’havia reivindicat des de fa
molt de temps.
Una altra actuació igualment
necessària ha estat l’adquisició
d’un carro per al transport
dels fèretres, ja que fins ara
els havien de portar a pes els
operaris de la funerària.
També s’ha fet una important actuació en la zona enjardinada, que s’ha canviat completament. Tota aquesta zona presentava
un aspecte poc lluït amb arbustos de
gran alçada. Ara s’ha dissenyat un espai

SERVEIS - MEDI AMBIENT

L’administració pública i
les ciutadanes i els ciutadans han d’anar de bracet
en la majoria de casos.
Només d’aquesta manera es pot avançar en una
societat moderna i de
progrés. Des de l’àrea de
Serveis i més concretament des del servei de
medi ambient de l’Ajuntament de les Franqueses es treballa per sumar esforços i construir
aquest camí plegats. I en aquest sentit i perquè
tinguem un municipi més agradable i sostenible fem pedagogia per inculcar els bons hàbits
en tot el que fa referència a la recollida de
residus i també en la recollida de trastos vells.
En realitat no es tracta de res més que de
parlar d’un concepte, el de la corresponsabilitat. És a dir, els ajuntaments i les administracions
superiors han de posar les eines i les ciutadanes i els ciutadans les hem d’aprofitar. Perquè
tant a uns com als altres ens molesta trobar
trastos vells abandonats en els nostres carrers,
ens molesta que els contenidors de recollida
d’escombraries emanin olors desagradables
per haver llençat els residus en horaris que no
correspon i ens molesta passejar pels nostres
parcs i jardins i trepitjar les defecacions dels
gossos que no s’han recollit degudament.
És important ser conscients de que viure
en un municipi agradable i net és cosa de tots.
I per ser més conscients hem llançat algunes
accions com la campanya LF + Cívica, que
amb missatges curts i clars vol transmetre tot
un seguit de recomanacions. Per exemple, és
important que abans de deixar trastos vells al
carrer es truqui al 900 101 338. La recollida de
mobles i trastos es fa els dimarts a Bellavista
i els dijous a la resta del municipi i es fa de
manera gratuïta. La llàstima és que en aquests
moments només un de cada cinc habitants
truca a l’Ajuntament per avisar que ha tret un
trasto vell al carrer. Estic convençut que entre
tots podem millorar aquestes estadístiques i
construir junts una societat més sostenible.
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visualment més lliure. S’ha plantat una nova
olivera, ja hi havia una, i s’han posat crisantems
com a plantes ornamentals en dos parterres.
A aquestes actuacions cal afegir altres que
ja s’havien fet recentment com ara la nova senyalització de les vies del cementiri i numeració de nínxols o la instal·lació d’una font d’aigua potable connectada a la xarxa de Sorea.

Nous dipòsits d’aigua als cementiris
de Corró d’Amunt i Marata
Les actuacions als cementiris de Corró
d’Amunt i Marata no han estat tan destacades,
però també han significat una millora important. D’una banda s’han pintat els exteriors i
interiors del recintes, a l’igual que també s’ha
fet al cementiri de Corró d’Avall. Aquests treballs de pintura han estat acompanyats de petites reparacions d’arrebossats.
Tant al cementiri de Marata com al de
Corró d’Amunt s’han instal·lat sengles dipòsits
d’aigua no potable d’un metre cúbic. Actualment els usuaris d’aquests cementiris agafaven
l’aigua per a la neteja i manteniment dels nínxols de galledes i bidons.
Aquestes actuacions han estat realitzades
pels operaris de la Brigada d’Obres i per personal dels Plans d’Ocupació.
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El CE Sabadell es proclama campió
de la IX edició de Trofeu Sergi Barjuan
El Centre d’Esports Sabadell es va proclamar
campió de IX Trofeu Sergi Barjuan de futbol
que es va disputar al mes de setembre al camp
de futbol municipal de Corró d’Avall. El segon
lloc d’aquest triangular va ser per al CE l’Hospitalet mentre que el conjunt local participant,
el CF Les Franqueses, va quedar tercer.
En el primer, dels tres partits de 45 minuts
que es juguen en la modalitat de triangular, el
CF Les Franqueses va perdre per 2 gols a 1
davant el Sabadell.
La bona imatge de les Franqueses també
es va repetir en el segon partit. davant l’Hospitalet, que va jugar en aquest enfrontament
amb el juvenil A. El partit va finalitzar amb empat a un gol.

L’enfrontament entre els primers equips del
CE Sabadell i el CE l’Hospitalet, dos conjunts
que militen a la Segona B, havia de decidir el
guanyador del Trofeu. El partit va ser intens,
però sense gols. El 0 a 0 va ser suficient per al
CE Sabadell per proclamar-se campió de la IX
edició del Trofeu Sergi Barjuan.
Acabat els partits es va fer el lliurament de
les copes als equips participants. Van donar els
trofeus el jugador Sergi Barjuan, el president
de la Federació Catalana de Futbol, Jordi Casals i l’alcalde de les Franqueses, Esteve Ribalta,
que van estar acompanyats pel regidors de
l’equip de govern Josep Randos, Joan Antoni
Marin,Teresa Buigues i Gisela Santos i el també
regidor del consistori Ferran Jiménez.
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Promoció del futbol
base i del municipi
Durant el lliurament dels trofeus, en una breu
intervenció, Sergi Barjuan va agrair “als amic
que ens acompanyen i a tot el públic la seva
aportació. És el que ens dóna forces per seguir
cada any amb el Trofeu”.
L’alcalde Esteve Ribalta, per la seva banda, va
destacar que són els veïns i veïnes i les entitats
les que fan poble, esmentant “els 30 anys del
trofeu ElectroCamps, els 50 anys que està celebrant el CE Llerona o la IX edició d’un torneig
com aquest, que a més té un caire benèfic des
de fa uns anys”. L’alcalde va agrair a la família
Barjuan l’organització del trofeu i el fet que portin el nom de Les Franqueses del Vallès arreu.
El Trofeu Barjuan es va crear pensant en el
futbol base del municipi motiu pel qual es realitza un repartiment de material esportiu a als
clubs de futbol franquesins i també té un caire
benèfic amb la donació a entitats del municipi
de la recaptació i aportació dels patrocinadors.
Enguany, en reconeixement al tasca que
realitzen, el beneficiari ha estat el CF Les Franqueses i en els propers dos anys ho seran el
CF Bellavista Milán i CE Llerona, que participen la setmana abans en el Torneig Preliminar
per determinar quin equip de les Franqueses
juga el Trofeu Sergi Barjuan.

Sabadell, Hospitalet i les Franqueses es van fer aquesta fotografia final amb Segi Barjuan i les autoritats

Ampliació de les instal·lacions
del Complex Esportiu Municipal
El dilluns 13 de setembre el Complex Esportiu Municipal les Franqueses va obrir als 4.100
socis amb que compta les instal·lacions la nova
sala de Fitness i musculació.
S’han efectuat els següents canvis:
ampliació de l’espai, passant de
300m2 a 450m2, renovació i
canvi de totes les màquines de pes i pes lliure.
En la Zona d’entrenament cardiovascular
s’han instal·lat 14 cintes, més 8 el·líptiques,
dos rems i més de 4
bicicletes estàtiques.
Les esmentades millores
han estat acompanyades del canvi de tot el terra i la pintura de la sala.
El mateix dilluns el regidor d’Esports de les
Franqueses Josep Randos en representació de
l’Ajuntament, que havia demanat aquest canvi
feia temps a l’empresa SEAE per a millorar les
condicions de la pràctica esportiva en el CEM
les Franqueses, va fer una visita a la sala per
poder veure i provar les noves millores a les
instal·lacions.
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Darreres millores a les
instal·lacions esportives
D’altra banda, acabat l’estiu, i coincidint amb el començament de
la nova temporada esportiva, el
Patronat Municipal d’Esports de Les
Franqueses s’ha aprofitat el mes de
setembre per millorar les instal·lacions
esportives i la seva funcionalitat i aspecte.
Al camp de Futbol de Corró d’Avall s’han
pintat les noves àrees de joc en els camps de
futbol set. La nova reglamentació de la Federació Catalana obligava a les modificacions del
terreny de joc. També s’ha situat una nova barana protectora a l’entrada principal. Aquesta
barana, es un nou element de seguretat que
millora la instal·lació i evitarà caigudes en el
desnivell de l‘entrada. Al camp
de futbol s’han rehabilitat
els armaris que precisen
les entitats com a magatzem en el camp de
futbol.
A la zona esportiva de Corró d’Amunt,
s’ha realitzat una nova

escala que comunica el pàrquing amb la
zona esportiva. Aquest
nou accés facilitarà desembossar el pàrquing de
les pistes de pàdel i
permet una distribució
més ràpida de l’espai.
A la zona esportiva de Llerona, s’han realitzat millores en el reg i el magatzem principal millorant la seva ventilació i superant els
problemes d’humitats apareguts darrerament.
Com a propera actuació, s’està treballant en la
instal·lació d’un nou sistema de calefacció als
vestidors del camp.
Al pavelló municipal d’esports s’han
pintat totes les portes, els passadissos
i el vestíbul de la recepció donant
un aspecte més modern i innovador.
S’han fet millores
a la zona esportiva
de Corró d’Avall,
Corró d’Amunt i Llerona

A finals de setembre es va iniciar el programa
Entrena la Mitja que promou el Patronat Municipal d’Esports i el Club a4 el km adreçat a
aquelles persones que els hi faria il·lusió preparar-se per córrer la Mitja Marató (GranollersLes Franqueses- La Garriga) i no tenen l’hàbit
d’entrenament.

La iniciativa, amb el suport de l’Associació
Esportiva la Mitja, compta amb un centenar
d’inscrits. S’ha dissenyat un programa en el
qual hi ha grups de migdia (de 14 a 15h), i de
tarda (de 20 a 21h). El dies d’entrenament són
els dilluns, dimecres i divendres.

Recepció als equips i esportistes
campions durant la temporada 09/10
L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va
oferir a mitjan de juliol una recepció als equips
i esportistes que han aconseguit una fita destacada al llarg de la temporada 2009/10. L’acte,
realitzat a la sala de plens, va comptar amb la
presència del regidor d’Esports, Josep Randos,
la regidora de Cultura, Ma. Teresa Buigues i la
regidora de Polítiques Socials i Dinamització
Econòmica, Gisela Santos, així com representants i presidents dels esportistes i entitats homenatjats.
Tant Josep Randos com
Ma Teresa Buigues
van expressar l’orgull que representa per a
les Franqueses els èxits
aconseguits
per aquests
espor tistes que en
molts casos
porten
el
nom del municipi arreu de
Catalunya, d’Espanya
i en competicions internacionals, felicitant-los per aquestes
fites i desitjant que la propera temporada puguin tornar i siguin encara més.
Acabat els parlaments es va lliurar un record commemoratiu als representants dels
equips campions i als esportistes individuals
pels èxits assolits i tot seguit van signar al llibre d’honor d’Esports de les Franqueses del
Vallès.
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Els equips i esportistes als quals es fa un reconeixement van ser:
Benjamí A CF les Franqueses, ascens a 1a divisió
Juvenil CF Bellavista Milán, Ascens a 1a divisió
Amateur femení de l’US Corró d’Amunt, ascens a 1a divisió
Equip sènior masculí modalitat d’arc compost Club Tir amb Arc Les Franqueses, campió de Catalunya
Daniel Rubio, Club Tir amb Arc Les Franqueses, campió de Catalunya categoria esquirol
Equip Sènior A Club Petanca Bellavista, ascens a 3a divisió
Equip Sènior B Club Petanca
Bellavista, ascens a 5a divisió
Club Escacs Les Franqueses,
ascens a 1a provincial
Juvenil femení kumite CE
Karate Nokachi, campió de
Catalunya
Cadet-júnior masculí kumite CE Karate Nokachi,
campió de Catalunya
Sènior femení kumite CE Karate Nokachi, campió de Catalunya
Nil Rosales CE Karate Nokachi, campió de Catalunya kumite
Marta de Sande CE Karate Nokachi,
campiona internacional kumite
La fotografia de record conjunta, realitzada a les escales del hall de l’Ajuntament, i un petit piscolabis servit al pati
de l’edifici consistorial va posar la cloenda a aquest merescut reconeixement al
esportistes franquesins pels èxits aconseguits la temporada 2009/2010.

El primer dia d’entrenament del grup del vespre va ser una mica especial ja que va comptar
amb la presència dels regidors d’Esports de
les Franqueses, Josep Randos i de Granollers,
Josep Maria Junqueras, així com de Toni Cornellas i Josep Villuendas, de l’Associació Esportiva la Mitja, així com el president del club a4 el
km, Toni Flores, i els monitors que dirigiran els
entrenaments.
La Mitja Marató Granollers-les Franqueses-la Garriga, que
enguany
compleix 25 anys,
es celebrarà el
diumenge 6 de
febrer del 2011.
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Una centenar de persones
comencen al programa Entrena la Mitja

Entrena la Mitja
ja compta amb un
centenar d’inscrits

La Festa de la
Bicicleta Urbana
reuneix 300
participants
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La Festa de la Bicicleta Urbana – Pedalada
Contra el Canvi Climàtic 2010 que es fa coincidint amb la Festa Major de Corró d’Avall ha
estat un èxit rotund en la present edició, arribant als 300 participants, una xifra que gairebé
dobla els ciclistes de l’anterior edició.
La cita, organitzada pel Patronat Municipal
d’Esports amb la col·laboració de la Unió Ciclista les Franqueses i l’Àrea de Serveis i Medi
Ambient de l’Ajuntament, tenia un recorregut
d’uns 12 quilòmetres aproximadament pels
carrers de Corró d’Avall, Bellavista i Llerona.
La sortida i arribada es va fer des de la
zona esportiva. Els participants, molts dels
quals portaven posada la samarreta blava que
s’obsequiava amb la inscripció gratuïta de la
prova, eren de totes les edats donat que es
tractava d’una pedalada familiar.
Instants després de les 10 del matí el regidor d’Esports, Josep Randos, van donar l’inici
de la pedalada, que va iniciar el recorregut en
direcció a Bellavista. Després de passar novament per la zona esportiva de Corró d’Avall,
els ciclistes van anar en direcció l’Ajuntament, Llerona, per tornar al
punt de sortida.
A l’arribada
els participants
es van poder
refer amb ampolles d’aigua i
galetes.
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CONSELLS DE POBLE

ERC-ELS VERDS
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n el butlletí de les passades festes nadalenques, a més de desitjar-vos un bon
any 2010, feia referència a dues bones
notícies que des de l’Ajuntament ens havien
fet arribar, una era la aprovació perquè l’àrea
de serveis municipals es fes càrrec de collocar la portalada de la masia de Can Roig a
la nova rotonda de la Ctra. de l’Ametlla amb
la Via Europa i l’altre la reparació del carro
de la rotonda del carrer de Catalunya amb la
Ctra. de l’Ametlla. Ens felicitàvem per aquestes
iniciatives tot desitjant que les actuacions no
es fessin esperar gaire. També us deia que no
obstant aquesta bona notícia, sempre hi havia un “però”, referint-me al acabament de les
obres del Parc del Falgar i al deteriorament
que per aquest motiu pateix aquest indret del
nostre poble.
Doncs bé, ha passat un any i aquelles bones intencions no han passat d’això,....bones
intencions. Lamentablement he de dir que des
del nostre punt de vista, no hi ha cap excusa, la
única explicació que hi trobem és la falta d’interès per Llerona i les poques ganes de treballar d’alguna àrea del nostre Ajuntament. Les
obres del Parc del Falgar segueixen aturades
des del 2008, les intervencions que s’havien
de fer en les dues rotondes segueixen sense
fer-se i les úniques actuacions que hem pogut aconseguir, després de reiterades peticions
dignes del que se’n diu “la gota malaya”, han
estat la millora de la neteja d’alguns carrers,
la retallada d’herbes d’alguns camins, la millora del ferm d’alguns camins, etc., en definitiva
qüestions domestiques que no s’haurien de
reclamar, doncs formen part de les obligacions
de manteniment que l’Ajuntament té amb cadascun dels pobles del nostre municipi.

E

es del Consell de Poble, com a organ
de participació ciutadana, treballem
per acostar els usuaris a l’administració.
És un exercici encoratjador poder fer aquesta
activitat a prop de la gent, explicant què es fa
des de l’Ajuntament, treballant les necessitats
de les persones i vetllant pels problemes que
afecten els veïns i les veïnes del nostre poble.
Amb el desig d’apropar el Consell de Poble
de Corró d’Amunt als ciutadans, vam demanar
a l’Ajuntament un correu electrònic, hem volgut que fos un correu institucional (lesfranqueses.cat).
Pretenem fer arribar, d’una manera ràpida
i còmoda, la màxima informació a tots aquells
veïns o veïnes que vulguin i que disposin de
connexió a Internet.

D

BUTLLETÍ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

Per si no n’hi havia prou, aquest any s’ha tornat
a reobrir l’amenaça del traçat del IV Cinturó,
que pretén dividir Llerona. Aquest és un tema
en el que encara no s’ha dit la última paraula
i del que aquest Consell seguirà pendent per
evitar, en la mesura de les seves possibilitats,
que es faci la destrossa anunciada.
Però bé, a l’hora de fer balanç, no tot són
males notícies, també em plau fer repàs de les
coses que s’han fet des d’aquest Consell i des
de les entitats del poble, començant per la Festa Major, passant per la festa d’homenatge a la
gent gran i les activitats que apleguen al voltant
del Consell del Poble les entitats esportives i
lúdiques de Llerona, han estat un èxit de participació com no podia ser d’un altra manera,
doncs l’objectiu de tots els que hi treballem és
fer poble i que els nostres veïns i veïnes gaudeixin de tot allò que preparem amb il·lusió i
sense tenir en compte el temps i l’esforç que
això representa.
Vull acabar aquest escrit desitjant-vos unes
bones festes nadalenques i que l’any nou ens
porti, en primer lloc, totes les reclamacions/
reivindicacions que tenim pendents.
Feliç 2011!!!
Núria Claveria
Presidenta del Consell
del Poble de Llerona

No tant sols podreu rebre les convocatòries del
Consell de Poble de Corró d’Amunt, sinó totes
aquelles qüestions que us poden interessar, informació de les activitats que porten a terme
les entitats del nostre poble i també ens podeu
fer arribar totes aquelles queixes, peticions, inquietuds, propostes,... que tingueu adreçades al
Consell de Poble.
És un orgull poder treballar al costat de les
persones i poder escoltar els neguits i necessitats que teniu.
Martí Rosàs Pujol
President del Consell
del poble de Corró d’Amunt
consellpoble.corrodamunt@lesfranqueses.cat

I TANT QUE ARA TOCA
Els
proppassats
mesos
d’agost, setembre i octubre
han estat molt intensos en
mobilitzacions, xerrades, actes, recollides de signatures,
debats polítics, etc... que com
a punt d’inflexió va tenir el 3
d’octubre on dos mil persones vam manifestar-nos a
Sabadell en contra del Quart Cinturó.
Durant aquest període les negociacions polítiques a nivell municipal han estat molt intenses i malgrat la situació política a les Franqueses finalment es
va arribar a un acord, tot i que com sabem les persones que van omplir la sala d’actes i l’entrada de l’ajuntament, va costar molt.
Aquest acord ens permetrà anar al jutjat si el Ministerio no ens fes cas i per tant no caldrà tornar a fer
un debat per decidir partida pressupostaria ni en quin
cas hem d’anar.
També mesos endarrere, en un altre Ple, vam
acordar per unanimitat posicionar-nos i presentar allegacions en contra de la incineradora que en Tamayo
vol muntar a la Garriga.
Aquest acord també ens ha de permetre anar al
jutjat en cas que la Comissió d’Urbanisme de Barcelona sigui tan inconscient com alguns polítics municipals de la Garriga.
Però no ens podem quedar de braços creuats
esperant el moment d’anar al jutjat. Ara venent eleccions nacionals i per tant hem d’empènyer a cada xerrada a cada míting a tots els partits, perquè tinguin
clar que se’ns ha de tenir en compte i que tant el 4rt
Cinturó com la incineradora no han de fer-se.
També hem de pressionar als nostres polítics municipals, que pertanyen a partits amb representació
parlamentaria que facin pressió, perquè els seus companys reconsiderin la seva posició actual.
No podem admetre que vinguin a les Franqueses
el Sr. Turull (CiU) i el Sr. Terrades (PSC) i cap dels nostres representants al municipi no mostri en públic el
posicionament que va fer al Ple.
No es pot admetre que la Sra. Budó (CiU la Garriga) faci una xerrada a les Franqueses i els polítics de
CiU a les Franqueses no vulguin per la del tema, perquè ara no toca.
I tant que ara toca. Si no podem queixar-nos en
campanya electoral quan ho podrem fer?
Ara és el moment de pressionar.

Salut i ecologia
Ferran Gontán
Regidor d’Els Verds
Tel. 607 11 26 76
ferrangontan@elsverds.org

UDC

PSC

QUI LA FA, LA PAGA
El pas del temps ha demostrat que la moció de
censura que es va produir
a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès fa més
de dos anys ha estat una
operació política completament fracassada i molt
negativa per als interessos dels ciutadans del municipi, que han vist com un grup de regidors que no
havien guanyat les eleccions paralitzaven i perjudicaven el bon funcionament de l’administració local.
Tot va començar amb la presentació d’una
moció de censura dels regidors del PSC-PSOE,
ERC-ElsVerds i el regidor del PP, que no havia estat
autoritzat pel seu partit i que posteriorment en va
ser expulsat. El mes de juliol de 2008, la Comissió
del Ministeri d’Administracions Públiques, amb la
ministra Elena Salgado al capdavant, va declarar
la moció trànsfuga i, per tant, obligava els partits a
complir amb els compromisos del pacte contra el
transfuguisme polític a les administracions locals,
que comporta que els trànsfugues i els beneficiaris no poden tornar-se a presentar en les properes
eleccions en la mateixa llista electoral.
Ja vaig manifestar en la sessió plenària de la
moció que els signants només es posarien d’acord
en una qüestió, en fer-me fora de l’Acaldia, perquè
era un grup molt divers políticament i seria molt
difícil l’acció política amb un govern municipal
d’aquestes característiques. Això ha quedat palès
en aquest període, ja que han paralitzat molts projectes que estaven en funcionament, mentre que
d’altres funcionen molt deficitàriament i alguns ni
tan sols funcionen perquè portem dos anys sense
pressupost i sense poder aprovar qüestions d’importància per al municipi a causa de la manca de
majoria, doncs només han quedat 5 membres en el
govern enfront els 12 que hi ha a l’oposició.
Des de l’oposició majoritària hem proposat diverses qüestions per superar la crisi institucional i
política, com un pacte de govern, la moció de confiança, plens extraordinaris i propostes i mocions per
resoldre les qüestions que més ens afecten, però
no hi ha la voluntat i la predisposició per resoldre
l’embolic que han generat i cal, per interès públic,
és a dir, per als ciutadans i les ciutadanes de les
Franqueses, que s’assumeixin responsabilitats i no
se segueixi mirant a un altre costat.
La maquinació política portada a terme pel
partit dels socialistes, amb voluntat de voler canviar el resultat electoral al nostre municipi, ha estat
una burla a la majoria de votants que desitjava un
altre tipus de govern, ja que CiU va guanyar amb
majoria i es va quedar només a 14 vots de la majoria absoluta. Aquesta situació només ha comportat
inestabilitat política i una paràlisi del funcionament
de l’administració local. A causa d’aquesta situació
tant vergonyant, han començat a sorgir justificacions que diuen que és tant responsabilitat del PSC
com de CiU resoldre aquesta crisi tan greu.
Evidentment no es així. Cal responsabilitzar als
qui han fet la moció de censura. Són ells i només
ells els que ho poden resoldre, i tal com marquen
les lleis de bases de règim local, o poden governar
o han de deixar que una altra majoria ho faci. Els
partits polítics han de vetllar tant pel compliment
de les lleis com pel benestar de la ciutadania i sembla que a les Franqueses el partit socialista se n’hagi
oblidat. Serà necessari esperar a les properes eleccions municipals perquè els ciutadans i les ciutadanes posin les coses al seu lloc.

Quant es faci pública l’edició
d’aquest Butlletí Municipal,
molt probablement, la majoria de veïns de Les Franqueses, hauran escollit el nou
Govern de la Generalitat de
Catalunya. És evident, que
per la nostra part desitgem
que CiU sigui la força política que hagi obtingut la
confiança dels catalans, per governar els propers
quatre anys.
Realment, és una necessitat, que el Govern de
la Generalitat, estigui presidit per una formació
política, amb un programa ambiciós i a la vegada
real, que doni solucions a les preocupacions de la
societat. La taxa d’atur a Catalunya és el doble de
la mitjana europea, i quatre vegades superior a la
d’Àustria o Holanda. L’atur juvenil és del 40%, el doble de la UE. És evident que aquesta taxa d’atur no
afavoreix ni el benestar ni el progrés.
Per millorar aquesta situació cal més inversió
pública, potenciar la formació ocupacional, l’aplicació de sistemes que facin incrementar la productivitat i el valor afegit de les empreses, sense oblidar
que l’Administració haurà d’incentivar la creació de
nous llocs de treball.
També cal tenir una atenció especial a la Família
i el Benestar Social. És conegut que Unió considera
la família com un dels eixos principals de cohesió
del nostre país i per tant, cal fer polítiques que donin suport a la natalitat i al mateix temps afavorir la
conciliació laboral.
Un altre objectiu és garantir la dignitat personal, i per tant cal lluitar contra la pobresa, l’exclusió
social i potenciar i promoure el tercer sector social i
el voluntariat. És necessari organitzar els serveis públics de la Generalitat, per donar resposta a situacions d’envelliment, de discapacitat física i malalties
mentals, entre altres.
És necessari implantar una xarxa d’oficines de
Joventut, facilitant l’emancipació juvenil, amb el
consens d’ajuntaments i consells comarcals. Caldrà
incrementar el suport a les famílies de les persones
drogodependents.
Cal apostar per un sistema integral de salut, que
continuï apostant, com a valor preferent, la universalitat del sistema de salut, una assistència de qualitat i
una major coordinació entre el sector públic i privat.
És clar, que pensant en el nostre Municipi,
també caldrà fer canvis. Volem contribuir a millorar el clima polític al nostre Ajuntament, principal
motiu de preocupació dels habitants de Les Franqueses. Davant aquesta situació, podem entendre
la mala imatge del polítics, si bé crec que no tots
són iguals, com tampoc tots els mestres, metges o
mecànics ho som. És clar que hi ha diferències i que
la societat ha de valorar la coherència, l’ètica, el sentit comú i la voluntat de servei de cadascú d’ells i la
seva dedicació per millorar la nostra societat.
Ens trobem a les acaballes d’aquesta legislatura, s’acosten les eleccions municipals. Resten
poc mesos (Maig 2011), per fer realitat un canvi al
nostre municipi (el mateix que espero i confio que
es produirà al Govern de la Generalitat). Estic convençut que els nostres veïns, volen un govern fort
i estable, i que no es torni a produir la paralització
actual.

Estem en època d’eleccions,
un moment en què els sentiments estaran a flor de pell.
El nostre partit ha apostat
pel lema “Punt i a part” per
a les eleccions al Parlament
de Catalunya i crec que a
nivell local i més concretament a les Franqueses del Vallès aquesta expressió
ens va com un guà. Punt i a part perquè volem fugir de la política de retrets que prediquen des de
l’oposició. Punt i a part perquè no volem entrar en
el joc de les mentides. Punt i a part perquè volem
treballar pel poble, pel bé de totes i tots.
Nosaltres hem governat amb seny i responsabilitat. I de vegades aquesta voluntat s’ha vist perjudicada per certes actituds en les que no vull entrar.
Perquè com deia al principi el millor que podem fer
és un Punt i a part pel que fa a les coses negatives.
Per contra, si que és el moment de fer balanç de tot
allò que ha estat positiu per al poble. Hem estat capaços de despertar un sentiment, el sentiment de
pertànyer a Les Franqueses del Vallès. I ho hem fet
amb un total i absolut respecte cap a les característiques pròpies de cadascun dels pobles. Conjugar
aquesta realitat no era fàcil, però ho hem aconseguit i hem fet un pas important: que les Franqueses
comenci a fer vida de poble.
Des del PSC estem satisfets de la feina feta i tenim molts projectes de futur. Ja fa prop de dos anys
i mig que estem governant en minoria, un escenari
que no seria el millor dels casos. Però tenim ganes
de continuar el nostre programa amb propostes
concretes per millorar el municipi. Ara fa pocs dies
hem fet un pas endavant pel que fa al servei de
seguretat ciutadana ja que han entrat en funcionament unes noves dependències de la Policia Local a
Corró d’Avall. La posada en marxa d’aquestes installacions és un exemple d’aprofitament de recursos
ja que estan situades en uns mòduls prefabricats
que fa més d’un any feien d’escola i que ara s’han
adaptat com a dependències policials. Aquesta
escola, l’escola Camins, és un dels tres centres escolars que s’han construit durant el nostre govern,
juntament amb l’escola Colors i l’IES el Til·ler. Fa
unes setmanes el conseller Ernest Maragall va visitar els tres centres i tant ell com la comitiva que
l’acompanyava van quedar encantats de les installacions que tenen els escolars de les Franqueses. En
els propers mesos veurem com finalitzen les obres
de reforma de la plaça de l’Espolsada i com es realitza l’acabament de la zona esportiva de Corró
d’Avall. A Bellavista també veurem moltes novetats:
una nova escola bressol a la plaça Catalunya, un
nou local de Serveis Socials a la plaça Espanya i una
nova oficina de Llei de Barris al passeig d’Andalusia,
a la cantonada amb la plaça Major. Des d’aquesta
oficina es desplegaran tot un seguit d’actuacions
que contribuiran a millorar i molt el barri. El nom
del programa ja parla per si sol: Bellavista Sí! Una
expressió que transmet entusiasme, el mateix que
tenim des del PSC per continuar treballant per les
Franqueses del Vallès i que ho fem no només a partir de projectes urbanístics. Per exemple, impulsant
plans d’ocupació per donar feina a persones amb
situacions personals delicades, oferint programes
socials interessants i personalitzats i desenvolupant
projectes novedosos de recuperació de la memòria
històrica com ho ha estat La Setmana per la Memòria aquest mes de novembre.

Cordialment,
Francesc Torné Ventura

Ferran Jiménez i Muñoz
Unió Democràtica de Catalunya
e-mail: ferranj@unio.cat

GRUPS POLÍTICS

CIU
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Juan Antonio Marín
Regidor del Partit dels
Socialistes de Catalunya

Portaveu del grup municipal de CiU
Corró d’Amunt, Marata, Llerona, Corró d’Avall, Bellavista
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CENTRES SALUT

CAP LES FRANQUESES. Tel. 93 861 80 30 (Centre d’Atenció Primària obert de 8 a 20 h)
ESPECIALITAT

PROFESSIONAL

Directora
Adjunta a la Direcció
Medicina General

Mota Jimenez,Gema
Pérez Fernández, Marta
Rebordosa Serras, Josep
Uriz Urzainqui, Nieves
Alier Soler Rosa
Presas Ferrer, Miquel
Jabalera Lopez,Susana
Marcas Vila, Àlex
Palero Cadirat, Olga
Anton Lloreda, Gloria
Serra Cordoba, Marga
Casermeiro Cortés, Jose M.

Pediatria

Ducet Vilardell, Purificación
Romo Cruz, Lourdes
Corniel Peña, Jeimy L.

Infermeria

Sabaté Casellas, Rosa
Collado Vicho, Ana Belen
Albarran Molina, Consuelo
Martinez Vacchiano, Mª Eugenia
Homs Padrisa, Dolors
González Castillo, Sara
Peréz Fernández, Francisca
Méndez Blanco, Soledad
Matias Mateos, M. Teresa
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Odontologia
Infermeria Ped.

Ass, Social
Passir Llevadora

Carretero Gonzalez, M. José
Lucas Ruiz, M. Rosario
Castro Navarro, Dolors
Arias Perianez, Antonia
Pardo Casado, Agustín
Biern Gómez, Carmen
Noval Llorach, Araceli

Extraccions

Infermeria

VISITA

HORARI

Dilluns a divendres
Dilluns a divendres
Dimarts, dimecres, dijous i divendres
Dilluns
Dilluns
Dimarts ,dimecres, dijous i divendres
Dimarts i dijous
Dilluns, dimecres i dijous
Dilluns, dimecres i divendres
Dimarts i dijous
Dilluns, dimecres i divendres
Dimarts i dijous
Dimecres, dijous i divendres
Dilluns, dimarts
Dimarts i dijous
Dilluns, dimecres i divendres
Dilluns i dimarts
Dimecres, dijous i divendres
Dilluns a divendres
Dilluns, dimarts, dijous i divendres
Dimecres
Dilluns a divendres
Dimecres
Dilluns a divendres
Dilluns a divendres
Dilluns a divendres
Dilluns, dimecres, i divendres
Dimarts i dijous
Dilluns i dimarts
Dimecres, dijous i divendres
Dimecres, dijous i divendres
Dilluns i dimarts
Dimarts, dimecres, dijous i divendres
Dilluns
Dilluns, dimecres i divendres
Dimarts a dijous
Dimarts i dijous
Dilluns, dimecres i divendres
Dilluns a divendres
Dilluns a divendres
Dilluns, dimarts, dijous i divendres
Dimecres
Dillun a divendres
Dilluns, dimecres i dijous
Dimarts, dimecres i dijous
Dilluns
Dilluns i divendres
Dimecres i dijous
Dilluns a divendres

MATI
MATI
MATI
TARDA
MATI
TARDA
MATI
TARDA
MATI
TARDA
MATI
TARDA
MATI
TARDA
MATI
TARDA
MATI
TARDA
MATI
MATI
TARDA
TARDA
MATI
MATI
TARDA
MATI
MATI
TARDA
MATI
TARDA
MATI
TARDA
MATI
TARDA
MATI
TARDA
MATI
TARDA
MATI
MATI
MATI
TARDA
TARDA
MATI
MATI
TARDA
MATI
TARDA
8,30 a 9,15

CONSULTA
2
2
4
4
4
4
16
16
16
16
8
8
8
8
6
6
6
6
12
9
9
9
9
1
1
3
5
5
5
5
7
7
7
7
17
17
17
17
17
11
10
10
10
14
15
15
15
15
20

CAP CORRÓ D’AVALL. Tel. 93 840 42 00 (Centre d’Atenció Primària obert de 8 a 20 h)
ESPECIALITAT
Medicina General

PROFESSIONAL
Velayos Balcells, Ramon
Hernández Huet, Enric
Malfeito Gual, Regina
Arumi Prat, Montserrat

Pediatria

Bech Peiro, Susana

Infermeria

Simon Garcia, Gemma
Saborit Marin, M. Isabel
Albaladejo Quesada, Nati

Infermeria PED.

Roura Escrigas, Imma

Ass. Social
Extraccions
PASSIR Llevadora

Pardo Casado, Agustín
Infermeria
Vigil Mamani, Mercedes

BUTLLETÍ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

VISITA
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres
Dijous
De dimarts a divendres
Dilluns
Dijous
Dilluns, dimarts, dimecres, divendres
Dilluns, dimarts
Dimecres, dijous, divendres
Dilluns, dimecres, dijous i divendres
Dimarts
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres
Dijous
De dilluns a divendres
De dimarts a divendres
Dilluns
Dilluns, dimecres, dijous i divendres
Dimarts
Divendres
Dilluns, dimarts i divendres
Dilluns
Dimecres

HORARI
MATI
TARDA
MATI
TARDA
MATI
TARDA
MATI
TARDA
MATI
TARDA
MATI
TARDA
TARDA
MATI
TARDA
MATI
TARDA
MATI
8a9
MATI
TARDA

CONSULTA
2
2
1
1
2
2
1
1
4
4
3
3
3
0
0
6
6
3
6
5
5

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

HORARI DEL SAC*

*El SAC està situat a:
l’edifici de l’ajuntament
tel. 93 846 76 76
C/ Aragó, 24 (Bellavista)
tel. 93 846 45 42

SOREA
Horari d’atenció al públic
(dependències de l’Ajuntament)
Dimarts i divendres d’11 a 13 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

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

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
Alcaldia
Biblioteca Municipal
Centre Mpal. de Joves de Bellavista
Centre Mpal. de Joves de Corró d’Avall
Consell del Poble de Llerona
Comunicació
Cultura i Educació
Dinamització Econòmica, Treball i Comerç
Centre de Formació d’Adults
Escola Bressol Mpal. Les Tres Bessones
Escola Bressol Municipal Massagran
Escola Mpal. de Música Claudi Arimany
Esports
Jutjat de Pau
Oficina Mpal. d’Informació al Consumidor
Pagesia
Planificació Econòmica i Règim Interior
Política Territorial i Obra Pública
Polítiques Socials, Igualtat, Sanitat i Joventut
Punt d’Informació Juvenil
Servei de participació
Sala de Lectura Can Ganduxer
Secretaria
Seguretat Ciutadana
Servei d’Atenció a la Ciutadania
Serveis Municipals
Viver d’Empreses

*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

CALAIX DE SASTRE

CALENDARI FISCAL
DE L’ANY 2011

aj.franqueses@lesfranqueses.cat
esteve.ribalta@lesfranqueses.cat
biblioteca.franqueses@lesfranqueses.cat
centrejoves.bellavista@lesfranqueses.cat
centrejoves.corro@lesfranqueses.cat
consellpoble.llerona@lesfranqueses.cat
llorens.pascual@lesfranqueses.cat
jose.algar@lesfranqueses.cat
montse.aliberch@lesfranqueses.cat
escola.adults@lesfranqueses.cat
escolabressol.3bessones@lesfranqueses.cat
escolabressol.massagran@lesfranqueses.cat
escola.musica@lesfranqueses.cat
esports@lesfranqueses.cat
jutjat.pau@lesfranqueses.cat
omic@lesfranqueses.cat
materesa.serra@lesfranqueses.cat
joaquim.bach@lesfranqueses.cat
cristina.fuentes@lesfranqueses.cat
miriam.soria@lesfranqueses.cat
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
participa@lesfranqueses.cat
salalectura.ganduxer@lesfranqueses.cat
lluis.munoz@lesfranqueses.cat
policia@lesfranqueses.cat
sac@lesfranqueses.cat
manuel.fernandez@lesfranqueses.cat
viver.empreses@lesfranqueses.cat
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CALENDARI DE FESTES
PER A L’ANY 2011
1
6
22
25
3
13
24
1
30
6
15
8
19
12
1
6
8
26

gener
gener
abril
abril
juny
juny
juny
juliol
juliol
agost
agost
setembre
setembre
octubre
novembre
desembre
desembre
desembre

Dissabte
Dijous
Divendres
Dilluns
Divendres
Dilluns
Divendres
Divendres
Dissabte
Dissabte
Dilluns
Dijous
Dilluns
Dimecres
Dimarts
Dimarts
Dijous
Dilluns

Cap d’Any
Reis
Divendres Sant
Dilluns de Pasqua Florida
L’Ascensió
Pasqua Granada
Sant Joan
Festa Major de Bellavista
Festa Major de Marata
Festa Major de Corró d’Amunt
L’Assumpció
Festa Major de Llerona
Festa Major de Corró d’Avall
Festa Nacional d’Espanya
Tots Sants
Dia de la Constitució
La Immaculada
Sant Esteve
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ENTREVISTA

Josep Gassó Lécera, rector de la Parròquia
de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
“Els capellans hem d’estar en contacte amb la realitat del poble”
Fa 13 anys que Josep Gassó Lécera
(l’Hospitalet, 20 d’octubre de 1954) és
el rector de la parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida de Corró d’Avall. Durant
aquest temps el nombre de fidels que
assisteix a les celebracions eucarístiques s’ha mantingut, així com el de
baptismes i comunions, però
ha baixat el de casaments.
S’ha produït un gran
increment de les
activitats exteriors que realitza
la
parròquia:
Festa del Corpus, Pessebre
Vivent... Amb
tot, mossèn
Gassó destaca
la feina de l’església menys
coneguda, la
que es realitza
sobretot en la vessant social.
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Esteu a la parròquia de
Corró d’Avall des de l’any 1997,
estareu molts anys més?
Totes les possibilitats poden ser-hi, pot ser que el
Bisbe un dia digui que s’ha d’anar a un altre lloc
en un nou encàrrec pastoral o de vegades és el
mateix capellà qui demana un canvi. Aquest
curs encara no m’han dit res.

En què ha canviat la
parròquia des que va arribar?
Pràcticament tot, quan vaig arribar l’anterior rector estava molt malat i no podia
portar amb normalitat l’activitat pastoral. La
feligresia era menor perquè també era menor el nombre d’habitants. Han augmentat les
celebracions, les activitats, la gent, la manera de
fer i de conduir la parròquia és diferent, ha passat
de ser molt tancada, reduïda només a fer celebracions, a fer moltes activitats exteriors de caire
popular.

Quina ha de ser la tasca
d’un capellà al municipi?
Penso que el capellà diocesà el que ha de fer
sobretot és estar en contacte amb la realitat del
poble, integrar-se i fer el treball pastoral que es
demana i es necessita. L’activitat
de l’església en dins, les celebracions, baptismes,
etc. ja està assegurada amb la seva
presència, però
el que és molt
important
és
aquesta altra realitat de sortir al
carrer i ajudar en
totes les problemàtiques, sobretot
socials.
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Què fa que aquesta parròquia
realitzi tantes activitats exteriors?
S’acostuma a dir que si en una parròquia hi ha
un capellà joves es fan més coses, però si en
qualsevol parròquia hi ha gent que té ganes de
fer coses i el rector té aquesta predisposició és
molt més fàcil. El que es necessita és que hi hagi
voluntaris perquè les activitats tinguin
continuïtat i gràcies a Déu aquí
cada any augmenten. El
rector ha de deixar fer
perquè si diu no a tot
la gent es retira.

D’església
cap en dins,
també hi ha
hagut molts
canvis en
aquesta
anys,
veritat?
Des de l’any
1997 es va
rehabilitar tota
la rectoria perquè
el Bisbe volia que el
rector visqués aquí ja que
això vol dir que hi és present
les 24 hores al dia, no només en la celebració de la missa. Al temple es va rehabilitar
tot el sistema elèctric, es va pintar, es va fer tota
la capella del Sagrament, es van rehabilitar portes i finestres i més recentment s’ha rehabilitat
el vestíbul i els serveis sanitaris de la sagristia.
Ara s’ha de fer, si podem a principis d’anys, la
capella de la Mare de Déu de Montserrat i la
rampa d’accés per a persones amb mobilitat
reduïda.

L’altre gran projecte
pendent és el campanar?
El campanar és una obra fantàstica, que pot
quedar molt bé, molt maca. És un campanar
de 34 metres d’alçada que lligarà amb la façana i que pot quedar una meravella. El projecte fa anys que està fet i les campanes també
les tenim. Si no s’haguessin fet tantes obres de
rehabilitació ja estaria fet. Si en un any o dos
poguessin començar les obres estaria molt bé,
no ho veig llunyà.

Vostè va ser-hi a la Sagrada Família
durant la visita d’el Sant Pare, quin
record en té?
Impressionant, molta gent, molt jovent i molt entusiasme. La gent estava molt contenta i el Sant
Pare va manifestar que marxava molt content.
Crec que ha estat una ocasió molt bona poder celebrar el culte perquè és un monument,
són pedres, però diu molt més que això, és una
fe de pedres i ho hem de saber transmetre, fa
pensar molt. Des d’aquí van anar feligresos que
ho van viure a l’exterior, però ara preparem una
visita per anar a dins.

Quin ha de ser el paper
de l’església avui en dia?
Una mica el que va dir el Sant Pare anterior
i que ha ratificat l’actual, Benet XVI, l’església
ofereix. El que nosaltres hem de fer amb el tes-

timoni de cada dia, tant els
sacerdots com els creients o
els cristians que tenen missió a
l’església és oferir i treballar. Ara
ho tenim més fàcil perquè estem
més a prop de la gent, encara que
de vegades no arriben els missatge que
provenen de la Santa Seu o arriben tergiversats.

Els temes socials són una prioritat
Des de les parròquies ajudem a les famílies,
és una feina que no es veu, però que hi és i
la comunitat ho ha de saber. A Corró d’Avall
donem ajut a 73 famílies, per descomptat des
de l’anonimat, però és una realitat. Són temes
socials molts importants
que demanen una
col·laboració econòmica.
També
hem de recordar
la gent gran que
de vegades han
de
necessiten
assistència sanitària d’un geriàtric
o un centre de dia.
Aprofito per dir que a
la Residència de les Franqueses hi ha una llista d’espera considerable de gent
del poble per a les places públiques. En el temes
socials sempre volem més.

I a Corró d’Avall?
Hem d’estar amb les portes obertes per a tothom els que venen a missa i els que no, els que
s’ho miren des de fora i els de dins, jo procuro
tenir bona relació amb tothom, persones de totes les idees, persones d’altres confessions. És
important que la parròquia no tingui capelletes,
aquí tots són feligresos de primera, tothom té
les mateixes possibilitats.

Ha baixat molt el nombre de practicants?
El que ha baixat en general és el nombre de casaments. Per exemple a finals dels anys 90 hi ha havia de 30 a 50, i ara en un any hi ha una dotzena.
No només han baixat perquè no vulguin casar-se
per l’església, també hi ha una qüestió econòmica
per no fer una gran celebració. En canvi el tema
de la catequesi parroquial es manté estable en la
cinquantena, també hi ha un grup de confirmació
i els baptismes que cada any ratllen el centenar.
A banda dels casaments, tota la resta va augmentant, la vida pastoral està bé.

Per últim, com veu les Franqueses?
És un municipi gran que en poc temps ha crescut molt, es va incorporant gent nova, diferent i
això és bo perquè no quedi tot molt tancat. Hi
ha pluralitat i idees diferents, però el que veig
i ja ho he dit alguna vegada és que uns i altres, sobretot pels que es dediquen a la política,
haurien de col·laborar més entre ells. Han estat
escollits per representar el poble i han de tenir
més en compte els interessos comunitaris, haurien de fer un esforç per tenir més bona relació
entre ells i pensar més en el municipi. No ha
d’haver mai rivalitat ni distanciaments entre ideologies o cultures que suposin distàncies entre
els ciutadans, ha d’haver una bona convivència i
col·laboració.

