MARÇ 2011

Mor sobtadament la regidora de Cultura i Pagesia
M. Teresa Buigues
Oberta l’Oﬁcina del Pla de Barris de Bellavista
Mercat Setmanal de Productes de Proximitat
Nou local de Polítiques Socials a Bellavista

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
Esteve Ribalta, dimecres de 16 a 18 h
PAGESIA
Juan Antonio Marín, dimecres de 16 a 18 h
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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amb l’esperit de compartir tota la feina i el treball que estem duent a terme des de l’Ajuntament. És un espai amb to positiu, que sempre intenta transmetre la il·lusió a partir de la qual

OPINIÓ

Des d’aquest espai del Butlletí Municipal de Les Franqueses sempre em dirigeixo a vosaltres

engeguem nous projectes perquè cada dia el municipi de les Franqueses sigui una mica millor.
Però aquest cop no podem passar per alt que ens hem vist sacsejats per un fet inesperat: el
decés de la nostra companya de govern Teresa Buigues, amb la qual hem treballat intensament
aquests darrers anys. Hem volgut dedicar-li les primeres pàgines d’aquest butlletí fent especial
atenció al seu darrer llegat, la Setmana per la Memòria, que gràcies a la seva empenta i perseverança va organitzar-se amb èxit el mes de novembre. I és precisament amb la seva empenta
i perseverança amb les que em vull quedar. I el millor homenatge que li podem fer a la Teresa
és seguir treballant incansablement pel municipi de les Franqueses, com ella ho ha fet no només
com a regidora d’aquest Ajuntament sinó també des de les diferents vessants de la seva vida.
Esteve Ribalta Sánchez

L’esperit de lluita que transmetia ens ha de donar forces per continuar amb el nostre projec-

Alcalde

te. Un projecte que no s’atura en el temps. Durant aquests mesos de març i abril s’esdevindran
molts fets que no deixen de ser el fruit de tot el treball que hem anat fent. La posada en marxa
de la quarta escola bressol municipal, el Gegant del Pi, a Bellavista; la posada en funcionament
d’un nou local a plaça Espanya que acollirà la Unitat Bàsica d’Atenció Social Primària de Bellavista, un nou Mercat Setmanal de Productes de Proximitat a la plaça de l’Espolsada de Corró
d’Avall, l’acabament de la zona esportiva de Corró d’Avall, la celebració d’unes Miniolimpíades
com a cloenda de la Gimcana d’Educació Viària de la Policia Local; entre d’altres.
Tots aquests projectes tenen en comú un propòsit: dotar d’eines als veïns i veïnes de les
Franqueses perquè no només tinguin les seves necessitats cobertes, que és molt important,
sinó perquè fem un pas endavant en el sentiment de pertànyer a una comunitat integrada i
amb sentiment de poble. Insisteixo en aquest concepte, el de fer poble, perquè és la base de la
nostra política i on es sustenten tots els projectes que tirem endavant. Fer poble entre la plaça
Major i la plaça Espanya de Bellavista o fer poble entre la rambla i la plaça de l’Espolsada de
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Corró d’Avall és possible, no només amb actuacions urbanístiques, sinó també si ens ho creiem,
si hi generem activitat i si convertim aquests àmbits en espais de trobada.

66
BUTLLETÍ MUNICIPAL
DE LES FRANQUESES
Edita: Ajuntament de les Franqueses
Redacció: Llorens Pascual, Marta Queralt
Maquetació: Telegrama
Fotografies: Ajuntament de les
Franqueses, Xavier Solanas
Impressió: Litosplai SA
Exemplars: 7.700

4-5 Actualitat: Mor la regidora de Cultura i Pagesia Maria Teresa Buigues
6-7 Actualitat: Bona acollida de la jornada de portes obertes de l’Oficina de Pla de Barris

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

11 Pagesia: Comença el Mercat Setmanal de Productes de Proximitat
15 Cultura: Tot a punt per un Sant Jordi a la rambla
23 Esports: La Mitja passa per l’Ajuntament
28 Entrevista: Alba Dedeu

66

ACTUALITAT

Mor de manera sobtada la regidora
de Cultura Maria Teresa Buigues
La mort sobtada el 19 de gener passat de la regidora de Cultura i Pagesia, Maria Teresa Buigues,
ha consternat l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. La defunció de la regidora, de 66 anys,
es va produir com a conseqüència d’haver patit un vessament cerebral el 14 de gener quan romania ingressada a l’Hospital General de Catalunya. La regidora havia acudit en aquest centre
el 9 de gener després d’haver patit una embòlia i quan semblava que s’estava recuperant favorablement va ser quan va patir el vessament del qual ja no es va poder recuperar.
L’Ajuntament de les Franqueses va decretar dos dies de dol oficial. La
cerimònia de comiat de la regidora va tenir lloc el divendres 21 de
gener, al Tanatori de Granollers, amb l’assistència de familiars, amics
i companys de la regidora.
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La Junta de govern local aprova
la concessió de la Medalla d’Honor
a títol pòstum a la regidora
Teresa Buigues
La Junta de Govern Local va acordar el 3 de
febrer atorgar la Medalla d’Honor a títol pòstum a la regidora Teresa
Buigues. En l’acord també hi
consta notificar l’acord
a la família de la regidora.

Nascuda a Teulada (Alacant) el 6
d’agost de 1944, Teresa Buigues va
venir a viure a Catalunya quan tenia 8
anys. Militant antifranquista des de 1966,
és fundadora del sindicat Comissions Obreres. Tenia un fill, el Gerard, i dos néts, i va ser veïna
de Llerona durant molts anys.
En l’actualitat, Maria Teresa Buigues era regidora de
Cultura i de Pagesia a l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès i formava part de l’equip de govern encapçalat per l’alcalde
Esteve Ribalta com a regidora no adscrita. El 25 de novembre de 2004 va entrar a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès substituint la regidora d’ERC Gemma Bisbal. L’any 2007 va
continuar com a regidora a l’Ajuntament de les Franqueses en representació d’ERC-EV, que
va obtenir dos representants, i el 2008 va donar suport a la moció de censura presentada
contra l’exalcalde convergent Francesc Torné. Abans d’aquesta participació directa en la vida
política de les Franqueses, durant molts anys va ser treballadora municipal al Centre de Salut
de Bellavista i membre del comitè d’empresa de l’Ajuntament.
Maria Teresa Buigues destacava per tenir una forta convicció ideològica i per ser una incansable lluitadora per les llibertats d’aquest país. La seva militància republicana la va portar a
l’exili a França, on va viure durant uns anys, concretament a la ciutat de Grenoble. De la seva
etapa com a regidora a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès destaca de la legislatura actual diverses aportacions. En l’apartat de Cultura el seu darrer llegat ha estat el d’impulsar
La Setmana per la Memòria, el novembre passat, que va incloure un sentit homenatge
als homes de les Franqueses del Vallès que van participar a La Columna del Vallès
Oriental durant la Guerra Civil. Dins d’aquest treball de la recuperació de la memòria històrica també destaca els treballs per fer visitable el Camp de Rosanes,
juntament amb els municipis de la Garriga i l’Ametlla, i més darrerament, els
treballs de recuperació del refugi antiaeri de Can Sorgues de Llerona. Un
altre dels aspectes més destacables ha estat la continuació de la Col·lecció
de llibres local Les Franqueses, que ja havia iniciat l’anterior govern. Dins de
la col·lecció local deixa a punt de publicar-se un llibre sobre Bellavista. Com
a regidora de Cultura també ha impulsat un conveni amb la Fundació Martí
l’Humà, i la I Fira de Sant Jordi, entre d’altres actes. Teresa Buigues tenia una
ferma convicció per la preservació del territori i feia una aposta clara cap al
sector primari. Coherent amb aquesta idea va impulsar el 2008 la creació de
la regidoria de Pagesia, que ella encapçalava i des d’on va impulsar, entre altres
accions, un conveni amb la Universitat de Vic i un Mercat Comarcal de Productes
de Proximitat, que està a punt d’engegar-se.

ACTUALITAT

Incansable lluitadora
per les llibertats
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Àngel Profitós pren possessió
del càrrec de regidor
d’ERC-EV
Àngel Profitós i Martí va prendre possessió del seu càrrec
com a nou regidor del del
consistori durant el ple ordinari celebrat el 3 de febrer
passat. Profitós substitueix
la regidora Maria Teresa Buigues, que va morir el passat
19 de gener. Abans d’inciar-se
la sessió l’alcalde Esteve Ribalta,
en nom de l’equip de govern, va tenir
unes paraules de record per a la regidora
i per a la tasca que havia fet al consistori va
donar la benvinguda a Àngel Profitós.
El nou regidor d’ERC-EV-AM va néixer el
19 de maig del 1962 a Barcelona. Resideix

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

a les Franqueses des
del 2004, per bé que
està vinculat a Corró d’Amunt, on viu,
fa més de 20 anys.
Àngel Profitós és
llicenciat en dret i
professionalment és
empleat de banca. El
nou regidor de l’Ajuntament de les franqueses, que
va utilitzar la fórmula de prometre
per imperatiu legal en la seva possessió del
càrrec, és militant d’ERC des de principis
dels anys 90.
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ACTUALITAT

Un centenar de persones s’adrecen a la nova Oﬁcina de Pla
de Barris de Bellavista durant la jornada de portes obertes
Més d’un centenar de persones van visitar el
dissabte 5 de febrer la nova Oficina de Pla de
Barris de Bellavista durant la Jornada de Portes
Obertes que va tenir lloc al llarg del matí. Les
ciutadanes i ciutadans que es van adreçar a
l’oficina, situada al passeig d’Andalusia, 15-17,
de Bellavista, es van poder informar del projecte escollit per la Generalitat per la convocatòria de Llei de Barris per als anys 2010-2014,
un projecte que inclou un total de 22 actuacions de millora per a Bellavista i que es podria
prorrogar fins el 2016.
L’alcalde de les Franqueses del Vallès, Esteve Ribalta, que va ser present en diferents
moments de la jornada, explica la gran oportunitat que representa l’atorgament de la Llei
de Barris: “La concessió el Pla de Barris pel
municipi de les Franqueses és un gran èxit
pel nucli de Bellavista. Aquesta concessió vol dir que les Franqueses i Bellavista
rebran en 4 anys molts milions d’euros,
això ens permetrà una transformació molt
gran de Bellavista amb àmbits més peatonals, en rehabilitació d’edificis, amb noves

places i amb una transformació que ens
ha d’ajudar a la cohesió social, a millorar
la qualitat de vida dels veïns i veïnes de
Bellavista”, manifesta Esteve Ribalta.
L’alcalde afegeix que es vol fer a Bellavista
el mateix que s’està fent a Corró d’Avall amb
la nova rambla i la futura connexió amb la plaça de l’Espolsada, és a dir, crear un centre i fer
poble: “A Bellavista tenim dues polaritats
molt grans que és la placa Major que és
l’àmbit de la festa, l’àmbit de la trobada,
l’àmbit on la gent gran es reuneix i tenim
la plaça Espanya, que és l’entrada
trada princi
principal a Bellavista, que és un
àmbit que amb aquest pla
de barris s’ha de transformar perquè és la cara, el
punt d’entrada a Bellavista
i ha de ser un punt d’entrada digne i de molta qualitat
i aquestes dues polaritats
el que volem és enllaçarles. Si no ho hem fet fins ara
és perquè aquí hi ha un al-

tre repte que és el tema de l’aparcament,
cosa que a Corró d’Avall no succeeix. Per
tant hem de resoldre paral·lelament al
projecte de barris el tema d’aparcament i
poder enllaçar les dues places amb un espai fet a mida de les persones”.
També van ser presents a la jornada la regidora de Polítiques Socials, Igualtat i Sanitat,
Gisela Santos, i el regidor de Territori, Juan
Antoni Marin, que van atendre personalment
les preguntes que feien els diferents ciutadanss
sobre el projecte.

Promoció de la salut i el benestar
amb el programa “Bellavista,
pas a pas”

Una empresa
especialitzada elabora una
diagnosi comercial de Bellavista

Una de les primeres actuacions que s’estan
duent a terme és “Bellavista, pas a pas”. Es
tracta de caminades no competitives i aptes
per a totes les edats, a les quals de moment
s’hi ha inscrit unes 25 persones. L’objectiu
d’aquesta activitat és oferir a les veïnes i veïns
una activitat física a partir de la qual puguin
millorar la salut i el benestar. Per dinamitzar
aquesta activitat, l’Oficina de Pla de Barris de
Bellavista amb la col·laboració del Patronat
Municipal d’Esports de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès, ha contractat els serveis
de monitoratge i assessorament d’una empresa especialitzada, Esport 6 SCCL. Per l’organització d’aquesta activitat s’ha comptat també
amb l’assessorament de personal
mèdic del CAP de Bellavista.
El programa de caminades
es complementa amb
un cicle de xerrades.
La primera de les
conferències, sobre el
Pla d’Activitat Física,
Esport i Salut (PAFES), estava prevista
per al 8 de març. Les
altres dues conferències
tindran lloc el maig i el juny.

Una altra de les accions engegades el passat
mes de gener és l’elaboració d’una diagnosi comercial de Bellavista. L’empresa especialitzada
Angerri Consultors està realitzant el treball de
camp i l’anàlisi de les dades del teixit comercial
existent al territori. Aquesta informació ha de
servir per poder realitzar una proposta amb
accions concretes per tal de dinamitzar el petit
comerç del barri. Aquest estudi rep també el
finançament del Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc de la línia d’ajuts de “Treball als
barris”, a través del qual es cofinancien accions
complementàries en matèria ocupacional i de
desenvolupament local d’aquells municipis que
tinguin aprovats projectes d’intervenció integral en barris o àrees urbanes.

la família i els infants, com a principals agents
socialitzadors, com a entorn social i cultural
més proper, de manera que esdevinguin actors principals en el desenvolupament del seu
entorn, Bellavista. Des d’aquest recurs l’objectiu és oferir accions concretes com són l’espai
de joc familiar i també l’assessorament i l’orientació familiar, la mediació i/o teràpia familiar
i activitats dirigides a la petita infància.
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S’analitzen les necessitats de
rehabilitació dels habitatges de
Bellavista per preparar les bases
reguladores dels ajuts
A partir del mes de març, un equip tècnic format per professionals de l’àmbit de l’arquitectura i les ciències socials estan treballant en
l’anàlisi de les principals necessitats de rehabilitació dels elements comuns (façana, cobertes,
ascensors, etc) dels habitatges de Bellavista.
Per aquest motiu, durant els mesos d’abril i
maig es faran algunes visites a habitatges i/o
es contactarà amb alguns presidents de les
comunitats de veïns. Aquest estudi servirà per
poder orientar els criteris de regulació dels
ajuts previstos al Pla de Barris. El programa de
aj
rehabilitació d’elements comuns dels habitatrehabi
re
gges del Pla de Barris té una dotació pressupostària total de 730.000 euros, els quals s’hauran
ttàr
de distribuir entre les comunitats sol·licitants
criteris
regulats a les bases que hausegons
egons
o els criter
crit
Ple de l’Ajuntament.
rà d’aprovar
ap
el Pl

L’Oficina Tècnica de Pla de Barris de Bellavista està oberta al
públic des de finals del mes de
gener, de dilluns a divendres de
8’30 a 14’30 i els dijous de 16’00 a
18’00. L’oficina té un equip tècnic
estable per tirar endavant totes
les actuacions, en col·laboració
estreta amb les diferents àrees
de l’Ajuntament i també de la
Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Barcelona.
Des del primer moment,
l’Oficina ha donat molta importància a la difusió dels seus
programes. És per això que el
públic pot visitar una exposició
permanent, “Bellavista Sí!”, que
és el mateix títol amb el qual es va
presentar tot el pla a la Generalitat
at
de Catalunya. “Aquesta expressió
ió
és una invitació a l’optimisme, a la
il·lusió col·lectiva”, explica l’alcalde
de
Esteve Ribalta.

ACTUALITAT

Exposició permanent a l’Oﬁcina de Pla de
Barris de Bellavista dels diferents àmbits d’actuació
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L’exposició
presenta uns plafons explicatius de
L’ex
totes
tote les actuacions que es faran a Bellavista i
que s’han dividit en quatre àmbits diferents:
• Sí,
Sí a l’espai públic i a l’accessibilitat
• Sí,
S a la rehabilitació dels edificis
• Sí
S a la cohesió social i la dinamització
econòmica
e
• Sí
S a l’equipament col·lectiu
Cada àmbit s’ha diferenciat amb un
color. El verd per Sí a l’espai públic i a
l’accessibilitat. El violeta per Sí a la rehabilitació dels edificis. El blau per
Sí a la cohesió social i la dinamització econòmica, i el groc per
Sí a l’equipament col·lectiu.
L’exposició vol ser una
eina amable per donar a
conèixer el Pla de Barris.
Tota la imatge del projecte es
complementa amb fotografies
dels veïns i veïnes de Bellavista, realitzades per la fotògrafa,
Sara M., molt coneguda al barri.

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

Noves dependències d’atenció
social a Bellavista i Corró d’Avall
Aquests darrers mesos han entrat en funcionament unes noves dependències d’atenció
social a Corró d’Avall, un servei que fins al moment es centralitzava des del local de l’Àrea de
Polítiques Socials, al carrer Aragó de Bellavista.
Des de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès s’ha vist la necessitat de desplegar aquest
servei i ha adaptat un dels mòduls prefabricats
del carrer Rafael Alberti, davant dels mòduls
que han acollit les noves dependències de la
Policia Local. D’aquesta manera, els usuaris de
Corró d’Avall, Corró d’Amunt, Marata i Llerona
no s’han de desplaçar fins a Bellavista per rebre
l’atenció de l’equip tècnic de Serveis Socials.
Durant els propers dies també està previst que
es posi en marxa un nou local d’atenció social
a Bellavista, en aquest cas a la plaça Espanya, i
un altre al carrer Cardedeu, que acollirà l’Espai
Familiar. A continuació expliquem els diferents
recursos:

UBASP Corró d’Avall
(Carrer Rafael Alberti, 2)

jecte atendre les necessitats
socials més immediates, generals i bàsiques de les persones, famílies i grups als termes de Corró d’Amunt, Corró
d’Avall, Llerona i Marata. Aquestes
actuacions també contribueixen a la
prevenció de les problemàtiques socials i
a la reinserció i integració de les persones en
situació de risc social o exclusió. Les funcions
dels equips tècnics són:
• Oferir informació, orientació, assessorament,
treball social comunitari, detecció, prevenció
i tractament social i educatiu.
• Fer propostes d’atenció a les persones i d’interès per a la comunitat, dissenyar programes d’actuacions socials i cooperar amb els
altres serveis de la xarxa de benestar.
• Conèixer els recursos i les prestacions socials existents i informar i ajudar en la gestió
dels tràmits

UBASP Bellavista (Plaça Espanya, 5)

La unitat bàsica d’atenció social Primària de
Corró d’Avall ofereix un conjunt organitzat i
coordinat d’accions professionals, integrat per
l’equip tècnic respectiu (dues treballadores socials i una educadora social), que tenen per ob-

La UBASP de Bellavista ofereix els mateixos
recursos que la de Corró d’Avall.

Des de la regidoria
de Polítiques Socials, Igualtat i Sanitat
de l’Ajuntament de
les Franqueses del
Vallès, i jo personalment,
volem
aclarir algunes declaracions incertes
i confoses que fa el
regidor Sr. Josep Badia a la premsa.
En primer lloc ens acusa de demagogs tant
a l’alcalde com a mi pel fet de dir les coses
clares i vertaderes en relació a la petició d’ampliació de crèdit per als ajuts econòmics que
es concedeixen des de Serveis Socials.
El propòsit de l’equip de govern va ser demanar al ple del novembre la possibilitat d’ampliar el crèdit de 30.000 € per tal de poder
avançar els pagaments en concepte d’ajuts econòmics d’urgència social. Aquests pagaments
ens havien d’arribar posteriorment en forma
de subvenció per la Diputació de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya ja que, tal i com especifica l’article 17 de funcions dels serveis socials
bàsics a la llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials correspon als serveis socials bàsics
la funció de gestionar les prestacions d’urgència
social i gestionar la tramitació de prestacions
econòmiques d’àmbit municipal.
Tothom sap que, degut a la situació de crisi
global que vivim, les necessitats bàsiques de
les persones han incrementat l’atenció perso-

nalitzada. Els serveis socials s’han vist saturats
(l’any 2008 es van atendre un total de 2.525
usuaris/es realitzant 6.870 intervencions, en
canvi l’any 2010 s’han atès 2.741 usuaris/es en
les quals s’han realitzat 10.020 intervencions)
i s’ha incrementat de manera exponencial el
nombre de persones que, en algun moment
han demanat un ajut econòmic urgent. Així,
que l’any 2008 vàrem destinar 34.407 euros
per a ajuts d’urgència social (subministraments,
aliments, habitatge,....), per a activitats per a infants, beques de llibres i RMO (bonificacions
de les taxes d’escombraries), mentre que l’any
2009 s’han destinat 58.398 euros i aquest any
2010 s’ha ampliat a 89.374 euros.
Cal tenir present, que durant l’any 2010
hem obtingut més de 45.000 euros de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya
per diferents subvencions sol·licitades per poder cobrir les necessitats d’urgència socials de la
nostra població i que fins al mes de desembre,
que no han fet la comunicació oficial, no s’ha
pogut ampliar les partides, per la qual cosa es va
proposar al ple l’ampliació de crèdit.
Quan el Sr. Badia fa referència als “pobres”,
penso que fa servir aquesta paraula d’una manera molt despectiva, trivial i pejorativa. Les
persones que puntualment demanen un ajut
perquè la seva situació ha empitjorat i, com és
natural, busca una solució per la seva família,
tal i com especifica la normativa vigent, tenen
el dret a ser atesos per Serveis Socials. Malauradament, aquesta situació actual de crisi la

Espai Familiar (Carrer Cardedeu 2-4)
Aquest espai està destinat a promocionar la
família i els infants, com a principals agents

socialitzadors, com
a entorn social i
cultural més proper, de manera
que esdevinguin
actors principals
en el desenvolupament del seu entorn, Bellavista. Des
d’aquest recurs s’oferiran accions com són l’espai
de joc familiar, assessorament i
orientació familiar, mediació i/o teràpia familiar
i activitats dirigides a la petita infància. Aquest
projecte està emmarcat dins del programa de
Llei de barris.

Àrea de Polítiques Socials,
Igualtat i Sanitat (Carrer Aragó, 24)
En aquest local es troba el Servei d’Atenció a
les persones nouvingudes en el qual s’ofereix informació i assessorament en matèria d’acollida, i
entre d’altres accions, els informes d’arrelament.
Així mateix, també es dona suport a les entitats
del municipi relacionades amb la cooperació i
amb l’acollida. També hi ha el Punt d’Assessorament i Informació per a la Dona, amb servei
psicològic i legal. També és un espai per a gestió
interna de l’àrea de Polítiques Socials, Igualtat i
Sanitat amb el suport administratiu, el treball familiar i la coordinació, on també podem trobar
el Servei d’Orientació Jurídica.
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pateix molta gent que, segurament en altres
circumstàncies no haguessin demanat aquest
ajut. Per tant, no vulguem fer servir a les persones i les seves dificultats per aconseguir rèdits
polítics, això si que es demagògia.
Caldria no confondre conceptes alhora de
parlar d’ajuts socials i d’ajuts a entitats per a
les actuacions i projectes que es desenvolupen en el municipi, com és la Fira d’Entitats.
D’aquesta manera, li recordo Sr. Badia, que va
ser vostè també qui va aprovar el Programa
de Diversitat i Convivència 2010, per la qual
cosa, hauria de saber que les actuacions que
es fan en aquesta matèria estan subvencionades per la Secretaria per a la Immigració de la
Generalitat de Catalunya i per l’àrea d’Igualtat i
Ciutadania de la Diputació de Barcelona.
Li aconsellaria que modifiqués el seu discurs tan populista, tan fàcil de dir per aquelles
persones que no tenen altres arguments que
les idees xenòfobes i racistes. I per finalitzar, li
recordo que aquest equip de govern manté
les seves idees originals, com són defensar la
igualtat, la llibertat i la solidaritat, lluitant per
corregir les desigualtats derivades de les diferències culturals. Així doncs, continuarem
treballant contra l’exclusió social en totes les
seves manifestacions ja que aquests han estat
els nostres objectius i continuaran sent els que
el nostre grup polític vol impulsar.
Gisela Santos Gonçalves
Regidora de Polítiques Socials, Igualtat i Santitat

A mitjans de gener l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va col·locar en diferents
punts del municipi 5 contenidors especials
amb sal davant el risc de glaçades i nevades
que s’havien anunciat i que encara poden donar-se en aquesta època de l’any.
Els bujols o contenidors de sal especials
que ja estaven posats el divendres, 21 de gener,
tenen una capacitat per 250 Kg i s’han distribuït
en llocs estratègics del municipi on hi acostuma
a haver aquest tipus de problemes quan baixen
molt les temperatures o quan neva.
D’aquesta manera tant la policia com la
brigada, i també els veïns de la zona si és que
ho veuen necessari, tenen disponible aquesta
sal en cas d’emergència i la poden escampar
per la vorera o la calçada segons sigui necessari.

Els contenidors
tenen una capacitat
de 250 kg

Llocs estratègics
Els punts on s’han situat els
bujols han estat a les bústies
de Can Suquet, de Corró d’Amunt, a la rotonda
de l’entrada de Llerona,
a l’Av. de la Sagrera 1
de Corró d’Avall, a la
Ronda Nord amb el
carrer d’Astúries i al
carrer d’Orient amb el
Passeig d’Andalusia de
Bellavista.
Els cost dels bujols
ha anat a càrrec de l’empresa concessionària del
serveis d’escombraries de
les Franqueses

Millores al recorregut de
l’autobús urbà de les Franqueses
Des del mes de gener ha entrat en funcionament el canvi d’una part del recorregut de
l’autobús urbà de les Franqueses del Vallès per
donar un millor servei a l’Escola Colors i a Bellavista en general, i facilitant l’accés a les noves
dependències de la Policia Local i de Polítiques Socials situades al carrer Rafael Alberti.

El nou horari incrementa l’oferta entre les
Franqueses del Vallès i Granollers introduint
noves expedicions en la línia per cobrir les
hores amb més demanda, que passarà de 32
expedicions (16 d’anada i 16 de tornada) a 48
expedicions (24 d’anada i 24 de tornada) de
dilluns a divendres feiners, i es modificarà el
recorregut per apropar noves àrees.
La millora de la comunicació entre els
nuclis urbans de Corró d’Avall i Bellavista potencia l’accés a serveis
com els centres educatius, les
instal·lacions esportives, el
Teatre- Auditori o l’Escola
de Música.

Impuls al
transport
públic del
municipi
Els nous horaris i recorreguts suposen, diu
l’alcalde Esteve Ribalta,
“donar un nou impuls al
transport públic del municipi optimitzant aquest
servei tant de recorregut
com de temps”.
L’alcalde recorda que l’experi-

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

NOTÍCIES

Es col·loquen contenidors especials
amb sal a diferents punts del municipi
davant el risc de glaçades o nevades
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ència dels dos anys de funcionament de l’autobús urbà de les Franqueses del Vallès “ha
estat del tot positiva, aconseguint l’objectiu
de millorar la mobilitat dels veïns i veïnes del
municipi” i afegeix que “en aquests dos anys
l’aposta pel transport públic ha permès millorar la qualitat de vida de les ciutadanes i ciutadans del municipi, unir encara més els nuclis
i habitants i que avancem plegats fent poble a
les Franqueses”

Dos anys de funcionament
Recordem que l’Autobús Urbà de les Franqueses del Vallès que connecta els nuclis
de Bellavista, Llerona, Corró d’Avall i Corró
d’Amunt va entrar en funcionament el 9 de
desembre de 2008.
El servei forma part del sistema tarifari integrat de la regió metropolitana de Barcelona,
per la qual cosa els usuaris es poden beneficiar dels diferents títols de transport integrats,
amb la possibilitat de transbordament amb
d’altres serveis de transport.
L’Ajuntament ha repartit a tots els domicilis de les Franqueses un díptic amb els nous
horaris del recorregut de l’autobús urbà de
les Franqueses del Vallès que també es poden
consultar al web de l’Ajuntament i al de l’empresa Sagalés, que és qui realitza el servei.
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NOTÍCIES

S’admeten 104 sol·licituds pels
pisos de lloguer de Bellavista
La Direcció General
de Promoció de
l’Habitatge de
la Generalitat
de Catalunya
ha fet pública la llista
provisional
d’admesos
i exclosos
pel que fa
als sol·licitants
dels 83 pisos de
lloguer amb protecció oficial de la plaça Catalunya de Bellavista,
a les Franqueses del Vallès. Aquesta llista s’ha
pogut consultar al Servei d’Atenció Ciutadana
de l’Ajuntament i al web del Departament de
la Generalitat.
Del total dels sol·licitants, 185, la Generalitat ha admès 104 i ha exclòs un total de
81 peticions. Durant aquests darrers dies des
d’ADIGSA s’ha notificat a tots els sol·licitants,
tant els que han estat admesos com els que
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han estat exclosos. En el cas dels exclosos
ADIGSA els informa en l’escrit sobre quins
eren els motius de la seva exclusió perquè poguessin presentar al·legacions o la documentació que els faltava.
Un cop la Generalitat ja hagi notificat a tots
els sol·licitants si han estat admesos o no en
les llistes provisionals es valoraran totes les allegacions presentades i es marcarà una nova
data per consultar les llistes definitives i posteriorment una data per fer el sorteig públic.

Una promoció de 83 pisos
Recordem que es tracta d’una promoció dels
83 pisos en règim de lloguer situada a la plaça
de Catalunya de Bellavista. Aquests habitatges
han estat construïts per l’Institut Català del Sòl
(Incasòl) en uns terrenys cedits per l’Ajuntament de les Franqueses i tenen un preu del
lloguer, inclòs l’aparcament, que va de 215,24
als 267,89 euros mensuals.
Els pisos, amb una superfície útil d’uns 40
metres quadrats, estan distribuïts en tres edificis independents, a diferents nivells d’alçada,
aprofitant els desnivells del terreny.

Conveni per disposar d’un servei
d’ambulància permanent al municipi
El passat 21 de desembre es va formalitzar la
signatura del conveni entre lAjuntament de les
Franqueses del Vallès i l’empresa “VL Transport
sanitari SLU”, que permetrà disposar d’un servei permanent d’ambulància al municipi ubicat
al carrer Rafael Alberti de Corró d’Avall, on
des de finals del mes d’octubre estan situades
les dependències de la Policia Local.
La signatura del conveni, que es va fer a
les mateixes instal·lacions va anar a càrrec de
l’alcalde Esteve Ribalta i del senyor Sergio Vicente, en qualitat d’apoderat de l’empresa VL
Transport sanitari SLU. També eren presents a
l’acte l’inspector en cap de la Policia Local,
Joaquim Martin, el regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Randos, i
els també regidors de l’equip
de govern Juan Antoni Marín i Ma. Teresa Buigues.

Servei integral
i proper als
ciutadans
Per a Esteve Ribalta, el
conveni es fa en el marc
d’un ampli projecte “d’oferir serveis propers als ciutadans, més immediats i més
ràpidament” en aquest espai del
carrer Rafael Alberti. Ribalta va esmentar les noves dependències policials, el local de
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polítiques socials i un projecte d’immediatesa
d’atenció a la dona i, amb vistes al futur, un
espai per a Protecció Civil. Tot plegat “és un
esforç de coordinació i un pas endavant molt
important de serveis integrals”, va concloure.
Josep Randos va recordar que amb aquest conveni també s’estableix que l’empresa “prestarà
un servei de transport sanitari de 32 hores l’any
per a actes públics d’especial concurrència”

Duració anual
El conveni estableix la cessió d’ús de 25 metres
quadrats d’un dels mòduls prefabricats situats al
carrer Rafael Alberti. i que es pugui
situar una dotació de la unitat
de servei de transport sanitari, formada per un
tècnic conductor i un
tècnic ajudant, que
realitzaran torns de
24 hores per estar
comunicats amb la
central de coordinació (SEM).
La durada del
conveni és d’un any
prorrogable automàticament per període anuals. Per la cessió de l’espai, VL
Transport Sanitari SLU abona a
l’Ajuntament 200 euros mensuals

L’expressió que
“la seguretat ciutadana és cosa
de tots”, és una
evidència a la nostra societat però
queda més clar el
concepte en períodes de crisis econòmica i/o social.
A la policia local de les Franqueses som
conscients d’aquesta realitat, és per aquest
motiu i per donar el millor servei possible als
ciutadans que busquem compromisos de servei amb persones, organismes i entitats que
ens facilitin ser més eficaços i més transversals.
En aquesta línia de treball estem treballant
amb recursos econòmics limitats com toca en
aquests temps però amb projectes i il·lusions
il·limitades.
Treballant de forma coordinada hem assolit entre d’altres millores en el servei als veïns i
veïnes de Les Franqueses, un acord per disposar d’una ambulància del SEM-061 que tingui
la seva seu de 24 hores a les noves dependències policials.
Aquest servei d’ambulància dota a l’espai
que limita els carrers Joan Maragall i Rafael Alberti a part de les dependències de la policia
local, d’un complement importantíssim en la
reducció del temps de resposta davant d’una
urgència sanitària a qualsevol punt del municipi. Una resposta que ha de ser més i millor
coordinada ja que el fet que el 061 compateixi
espai amb la policia local garanteix que els serveis, i les persones, agents de policia i personal
sanitari, es coordinin i les urgències, es a dir
l’atenció a les persones sigui molt més ràpida i
molt més eficient.
Aquest acord forma part d’un projecte
global encetat per l’àrea de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de les Franqueses per
fer d’aquest espai municipal d’un servei integral urgent de seguretat a les persones, que va
començar amb el trasllat de la Policia Local i
la instal·lació de serveis de Polítiques Socials i
pot créixer amb altres projectes de seguretat,
com la seu d’una futura Associació de Protecció Civil.
Mantenint aquest model de treball i aprofitant els recursos i les oportunitats, tenim l’Oficina de la Llei de Barris de Bellavista que inicia
el seu treball. L’Àrea de Seguretat Ciutadana
aprofitarà l’oportunitat per crear la “Comissió
de Convivència” en coordinació amb els interlocutors necessaris per mantenir i millorar la
convivència al barri.
Una comissió que vol ser un referent pel
barri i per les Franqueses, eix de convivència i
de cohesió social.
Joaquim Martín Sanjuan
Inspector en cap de la Policia Local
de les Franqueses del Vallès
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Comença el Mercat Setmanal de
Productes de Proximitat a la plaça
de l’Espolsada de Corró d’Avall
A partir d’aquest mes de març començarà
un nou mercat a Corró d’Avall. Es tracta del
Mercat Setmanal de Productes de Proximitat, una iniciativa que ha estat impulsada
des de l’Àrea de Pagesia de l’Ajuntament de
les Franqueses del Vallès, que tindrà lloc cada
dissabte al matí a la nova pèrgola de la plaça
de l’Espolsada de Corró d’Avall. Fins al moment s’han inscrit un total de 17 paradistes de
procedències
ocedències diverses, tant de la comarca del
Vallès
ès Oriental, com també d’Osona, el Maresme,
e, el Lluçanès o el Ripollès. Els requisits
per poder
oder participar en aquest mercat són
ser productors
ductors o transformadors directes dels
productess que es posin a la venda.
El públicc podrà trobar parades amb embotits, verdura,
ra, fruita, planter, ous, formatges,
derivats de la llet,
let, mel, fruits secs, conserves,
carn fresca, decoració
ació i joieria i complements.
El nombre de parades
des podrà variar cada dissabte en funció de la disponibilitat estacional
de productes de cada paradista.
adista. Des de l’Ajuntament s’anirà organitzant algunes activitats
cada dissabte per dinamitzar el mercat i cridar
l’atenció dels consumidors.
Per difondre aquest mercat, s’ha creat
eat una
nova imatge, la d’un cistell de compra amb forma de carret de supermercat del qual surten
diferents productes com tomàquets, mongetes, formatge, calçots, una llonganissa, un pot

de mel o una ampolla d’oli. Aquesta imatge ha servit per publicitar
la nova iniciativa a través de díptics,
cartells i banderoles.

L’Ajuntament aposta per la convivència
i complementarietat dels dos mercats, el de la plaça de l’Espolsada i
el de la rambla de la carretera de
Ribes, els dos el dissabte al matí.

Obrir la porta als productors
La iniciativa té l’objectiu d’obrir la porta als
productors del territori i als transformadors directes dels productes perquè tinguin un espai on poder vendre
els seus productes
d’una manera
directa i sense
inter mediar is.
“Aquesta
activitat ajudarà a
omplir d’activitatt la
plaça de l’Espolsada
l’Espolsada
i els carrers del seu
s
hem
voltant, que no h
em
d’oblidar que és
una plaça molt ben
comunicada, a prop
de l’estació i de lla
a nova
carretera
rambla de la carr
retera de
Ribes, on també hi tenim
un mercat cada
a dissabte
al matí, amb un públic
p
molt
fidel”, explica l’alc
l’alcalde
calde Esteve
Ribalta.
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La meitat de les reclamacions ateses
per l’OMIC són de telefonia mòbil
La meitat de les reclamacions ateses per l’Oficina
Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC)
de l’Ajuntament de les Franqueses estan relacionades amb l’àmbit de la telefonia mòbil. En
segon lloc les reclamacions més freqüents tenen
relació amb serveis d’electricitat, gas i aigua i en
tercer lloc amb el comerç. Així durant el 2010
des de l’OMIC s’han tramitat 164 reclamacions i
s’han atès un total de 56 consultes.
L’OMIC és un servei gratuït de l’Ajuntament que té com a objectiu facilitar informació i assessorament als ciutadans i ciutadanes
per tal de garantir i defensar els drets de les
persones consumidores i usuàries.
A més d’atendre les reclamacions i consultes dels ciutadans, des de l’Oficina s’han dut
a terme diverses activitats durant l’any 2010

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

com una sessió informativa
sobre la Llei de Garanties,
la conferència “Sóc un consumidor responsable?” o un
taller sobre “La telefonia fixa
i mòbil”.

RECLAMACIONS PER SECTORS OMIC LF 2010
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La 15a Fira Mercat de Nadal i 6a
d’Entitats repeteix èxit a la Rambla
L 15ª
La
15 Fira Mercat de Nadal i 6ª d’Entitats de les Franqueses del
Vallès
V
all que per segon any consecutiu es va celebrar la rambla
dee la carretera de Ribes, els dies 18 i 19 de desembre, va red
petit l’èxit de la passada edició amb una gran assistència de
p
públic, major nombre de parades i espai al Mercat d’Avets,
p
FFlors i Artesania i un augment molt notable de l’aportació
a la Marató de TV3 que es recull de les donacions del tast
d’escudella d’en Pep Salsetes i de la Botifarrada.
d
En aquesta edició es van recap
recaptar
pta
tarr
euros amb les 520
11.715,75
1.
71
0 racions
nss
d’escudella
i 540 botifarres que es va
van
d
’escud
an
dissabte i diumenge mentre quee
servir diss
l’any passat es van recollir 1.080 euros per
err
a la Marató de TV3
La Fira, organitzada per l’Àrea de Di-namització
Econòmica de l’Ajuntament,t,
nna
mització Eco
e vvaa iniciar eel dissabte amb la inaugu-es
rració
ra
c ó per part de l’alcalde Esteve
ci
vee
Ribalta
R
Ri
b lta i els regidors de l’equip
ba
uip
p
de govern Juan Antoni Marin,
de
arin,
Gisela
G
is Santos i M.Teresa Buigues.
uigues.
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Premis del Concurs de
Dibuix i Millor Estand

Nova guia d’entitats
Ribalta, en un breu parlament, va presentar la nova guia d’entitats que s’ha editat des de l’Ajuntament coincidint amb la
Fira Mercat de Nadal i Entitats. “La riquesa i diversitat de
les entitats de tot tipus que hi ha a les Franqueses són el
patrimoni més important que tenim i en aquesta línia d’
agraïment i voluntat de donar a conèixer als nouvinguts
el nostre municipi hem editat una guia d’entitats perquè
aquesta gent i aquestes entitats que treballen pel municipi
es donin a conèixer i a la vegada es puguin afegir noves persones”

Durant el
recorregut de les autoritats municipals per la quarantena d’estands
es van repartir les noves guies, de
96 pàgines a color, que inclou en
alguns casos textos que han fet els
mateixos membres de les entitats,
i en la resta, la descripció de les diferents activitats que organitzen, les
dades de contacte i fotografies dels
seus actes.
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Guia
titats
d’es n
Franqueses
le

del Vallès

VISC A LF

Abans de la cloenda de la Fira es van lliurar
els premis del Concurs de Dibuix Infantil i del
Millor Estand. En total es van presentar 203
dibuixos entre les categories 1, de 0 a 5 anys i
2, de 6 a 12 anys. En la categoria 1 el 2n premi
va ser per a Marina Caballero i el primer per
a Laia Collell, mentre que en la categoria 2 el
2n premi el va aconseguir Alba Jiménez i el
1r i guanyador absolut del concurs en l’edició
2010 va ser Aleix Terrades.
El premi al Millor
Estand va ser per
al
muntatge
que va fer
el Casal de
la Gent
Gran de
Les Franqueses.

El Servei de Creació d’Empreses de l’Àrea de
Dinamització Econòmica, Treball i Comerç de
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, que
forma part de la Xarxa per la Creació d’Empreses INICIA del Departament de Treball i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, ha registrat una activitat molt intensa durant l’any 2010.
Els serveis que s’ofereixen tenen com a finalitat difondre l’esperit emprenedor i la cultura d’empresa, fomentar la creació de l’activitat
empresarial, donar suport a la consolidació de
la microempresa, així com als treballadors o
treballadores autònoms i a les persones emprenedores.
Durant l’any 2010 s’han realitzat 9 seminaris de sensibilització vers la creació d’empreses
i el foment de l’esperit emprenedor, on hi han
participat 301 p
persones,, mentre q
que al 2009
van ser 227..

A més, durant
aquest darrer any
s’han atès 204 entrevistes d’informació
i orientació a persones
emprenedores, on els emprenedors exposen les seves
idees empresarials, es resolen dubtes
concretes i es defineix l’itinerari de cada d’ells.
En quant al servei d’assessorament al
procés de creació d’empreses, s’han realitzat 381 serveis d’assessorament, consistents
en la tutorització del procés d’elaboració del
pla d’empresa, l’acompanyament a la persona
emprenedora en l’avaluació de la vialitat del
seu projecte i l’assessorament en àmbits relacionats amb el procés de creació d’empresa
com fiscalitat,, aspectes
p
jjurídics, financers, entre
d’altres.

9%
57%

34%
Constituïts
Desestimats
En tràmits

S’han fet 381 serveis
d’assessorament de
creació d’empreses

Durant l’any 2010 també s’han realitzat 2
cursos de formació
empresarial per a
persones emprenedores, amb 24
participants en
total. Un curs de
Creació d’Empreses, on hi van participar 12 persones
i un altre de Gestió
d’Empreses amb 12
participants més. L’objectiu
d’aquests cursos és millorar els
coneixements i habilitats en matèria
de planificació i gestió empresarial dels emprenedors i augmentar d’aquesta manera les
possibilitats d’èxit de les empreses.

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

Intensa activitat al Servei de
Creació d’Empreses de l’Àrea
de Dinamització

Inicia
Per últim, el servei INICIA de l’Àrea de Dinamització Econòmica, Treball i Comerç, ofereix a les empreses sorgides arrel d’un procés
d’assessorament, el seu seguiment tècnic de
consolidació d’aquests negocis per ajudar-los
a aconseguir majors nivells de competitivitat i
millorar el potencial de creixement de les mateixes. Durant aquest any 2010 s’han realitzat
10 seguiment de consolidació.
A títol de resum, tots aquests serveis s’han
traduït en 70 empreses creades i 18 encara en
tràmit, les quals crearan ocupació i dinamitzaran l’economia del nostre entorn més immediat, amb les aportacions beneficioses que això
aportarà a tots.

13

Els plans d’ocupació del 2011 donaran
feina a 24 persones de les Franqueses
Els Plans Extraordinaris d’Ocupació pel 2011
que gestiona l’Àrea de Dinamització Econòmica, donaran feina a 24 persones en 4 projectes dividits en dos semestres. En el primer
semestre ja s’han contractat 12 persones i en
el segon es contractaran unes altres 12.
Les persones que opten a aquestes feines,
que provenen de l’Oficina de Treball de la Generalitat i són de les Franqueses, han de tenir
la condició d’estar en atur i no haver participat
en cap altre projecte d’ocupació en els darrers
18 mesos.
Sis dels empleats que fan aquest projecte
en el primer semestre del 2011 estan adscrits
a la Brigada Municipal i les altres sis són agents
cívics.
A banda de les tasques que realitzen,
aquestes persones contractes fan un curs de
formació a Can Ribas de tècniques de recerca
de feina, català, informàtica i medi ambient.

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

Recordem que al 2010 van ser 35
les persones que van treballar
dins dels Plans Extraordinaris
d’Ocupació a l’Ajuntament
de les Franqueses, en
projectes d’informació
geogràfica o de rehabilitació d’edificis del
municipi, com ara les
escoles on es va fer
una important tasca de manteniment.
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Els reis mags d’Orient porten de
nou la il·lusió a les Franqueses

Les cavalcades de Reis de Corró d’Avall, Bellavista i Llerona del 5 de gener van tornar a portar un munt d’il·lusió a les Franqueses. Prop de
2000 persones van seguir pels carrers de Bellavista el recorregut de Melcior, Gaspar i Baltasar, més d’un miler es van congregar
a Corró d’Avall i al voltant de
500 a Llerona.
A Corró d’Avall abans
de la cavalcada es va fer
una xocolatada i una
actuació infantil a la plaça de l’Ajuntament, així
com un taller de fanalets.
L’alcalde Esteve Ribalta, va
donar la benvinguda i posteriorment els va lliurar la clau
per obrir les portes de les cases
de les Franqueses a Ses Majestats
que des del balcó de balcó de
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l’Ajuntament van saludar i es
van adreçar als més petits amb
un missatge carregat d’esperança
i il·lusió.
A Bellavista, també es van programar activitats abans de la cavalcada, amb un
taller de fanalets i una xocolatada. Després del
recorregut, que va sortir i va finalitzar al Centre Cultural de Bellavista, el Reis també van ser
rebuts per l’alcalde i els membres de l’Associació de Veïns de Bellavista, encapçalats pel seu president Manolo
Gómez. Com cada anys,
els nens i nenes de Bellavista van poder lliurar les cartes als Reis
d’Orient, fer-se una
fotografia i van rebre
un petit obsequi dins
la sala polivalent del
Centre Cultural.
Les activitats a Llerona també van començar
amb un taller de fanalets al Casal
Parroquial. Durant la cavalcada els Reis Mags
d’Orient van estar acompanyats dels patges
lleronins convenientment guarnits i que donat
l’èxit de col·laboració que hi ha per part dels
veïns i veïnes ja es pensa fer l’any vinent una
comitiva de patges molt més gran.
Les cartes amb els desitjos
per SSMM es van lliurar, com
cada any, al Casal, on l’alcalde
també va donar la clau de
les cases de Llerona al Reis
Mags d’Orient i juntament
amb mossèn Joan Vallicrosa, el pa i la sal com símbol
de pau i solidaritat.

A
Corró
d ’A m u n t ,
els menuts
van
participar el 2 de
gener en un
taller de fanalets a les antigues
escoles. Posteriorment, van lliurar
les cartes als patges dels Reis Mags
d’Orient. Aquesta activitat va organitzar-la l’Associació de Veïns
Sant Mamet amb la col·laboració
del Consell del Poble de Corró
d’Amunt i el Patronat Municipal de
Cultura, Educació, Infància i Joventut.
Altres activitats de molt èxit que es van
fer coincidint amb aquestes dates van ser el
Parc Infantil i el Concert de Nadal al’església
parroquial de Sant Mamet, a càrrec de joves
estudiants de música del poble que van oferir
un concert molt lluït.

El mes de febrer s’ha iniciat un nou projecte
de l’Àrea d’Infància i Joventut del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut,
“Mobilitza’t, Les Franqueses és jove!”. Es tracta d’un espai de trobada juvenil, que permet
participar, col·laborar en les Festes Majors, en
les Festes Tradicionals, i de l’oci del municipi i
molt més.
Es crearà un grup de participació juvenil on
els joves voluntaris interessats en el Mobiliza’t
podran ser organitzadors i partícips. Poden
formar-ne part tots aquells joves de més de
12 anys i sense límit d’edat amb ganes de fer
coses per les Franqueses.
Per ampliar aquesta informació i apuntarvos us podeu adreçar al Punt d’Informació
Juvenil, Espai Zero. Dimarts d’11 a 14 h - Dimecres de 16 a 20 h - Dijous de 16 a 19 h.
Telèfon 93 840 46 24.

La celebració de Sant Jordi 2011 a les Franqueses del Vallès tindrà dos llocs i dos dies
destacats, l’Auditori del Centre Cultural de
Bellavista, el 15 d’abril, i la rambla de Corró
d’Avall, el 23 d’abril.
El fet que Sant Jordi coincideixi enguany
amb Setmana Santa, i per tant
en període de vacances
escolars, ha fet que es
celebrin en dies diferents Sant Jordi i el
lliurament de premis del Concurs
Literari. Aquest
certamen que
cada any organitza la Biblioteca
Municipal
de les Franqueses
s’adreça
especialment als escolars, per
bé que també hi ha la categoria d’adults.
El premis es lliuraran el divendres 15 d’abril,
a les 18’30, a l’auditori del Centre Cultural de
Bellavista, al carrer Astúries, 1.

La Festa serà
en dissabte, el
dia del mercat
setmanal
de
Corró d’Avall,
que mantindrà
la seva ubicació..
A continuació dee
les parades del
el
mercat hi haurà
rà
les parades i actitivitats especials de
Sant Jordi, com ara
un seguit de jocs
ocs
gegants que ocupaparan 40 metres de la
Rambla amb els quals podran jugar les
famílies.
Al matí i a la tarda s’han
programat diverses activitats.
Així, hi haurà un espectacle
de titelles de Sant Jordi,
tallers diversos i, a l’igual
que l’any passat, signatures de llibres per part
dels autors. La Rambla
de Corró d’Avall tornarà a viure un Sant Jordi
obert a grans i petits que
vulguin gaudir d’aquesta Diada tan especial a Catalunya.
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Sant Jordi a la Rambla de Corró d’Avall
Nou projecte
i a l’Auditori del Centre Cultural de
Mobiliza’t, les
Franqueses és Jove Bellavista
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Parades de llibres i roses
El dissabte 23 d’abril la Rambla de Corró
d’Avall acollirà per segon any les parades de
llibres i roses així com diverses activitats programades per celebrar aquesta Diada a les
Franqueses del Vallès.

Celebracions de Sant Antoni Abat a Corró d’Avall i Llerona

La benedicció de Corró d’Avall va ser molt concurreguda

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

El bon temps va acompanyar les celebracions
de Sant Antoni Abat que es van fer el diumenge 16 i dilluns 17 de gener a Corró d’Avall i
a Llerona.
A Corró d’Avall, a concentració de carrosses a la plaça de l’Espolsada, l’ofici d’honor
del Sant a l’església de Santa Eulàlia de Corró
d’Avall i la benedicció d’animals i carruatges
que es va fer en diumenge va tornar a reunir
un gran quantitat de persones, que van ser beneïts per mossèn Gassó. Posteriorment es va

fer la tradicional passada dels Tres Tombs pels
carrers de Corró d’Avall amenitzada per la
Banda de Trompetes i Tambors de Martorelles.
A Llerona la celebració de Sant Antoni Abat
es va fer el dilluns 17 de gener, dia de Sant Antoni, per la qual cosa l’acte va reunir menys gent.
Després de la missa a la parròquia de Santa Maria de Llerona mossèn Vallicrosa va fer la benedicció d’animals i tractors que es van acostar
a l’església. També es van repartir borregos de
Cardedeu i vi bo entre els presents.

66

POLÍTIQUES SOCIALS
16

El Racó de l’àvia/l’avi
Lourdes Suárez
Rodríguez
Vaig néixer en una Aldea de Atanes, província d’Ourense,
vaig arribar en
una època de
pobresa i des
de molt petits
havíem de realitzar treballs com
guardar el bestiar
o anar a buscar la
llenya .... Mai vaig poder
anar a l’escola.
Als divuit anys vaig arribar am b la meva
germana gran a Catalunya, terra en la que
m’he casat i que m’ha donat els meus dos fills.
La meva vida ha estat lliurada per complet
a la feina servint de casa en casa, fins
que em vaig jubilar treballant a
l’Hospital de Granollers.
Sóc una persona que
sempre he tingut la inquietud d’aprendre coses,
m’agrada, i disfruto estudiant, per això vaig decidir apuntar-me a classes
d’ofimàtica on l’ordinador
està al servei de la nostra
cultura.

Julia Bielsa
Presumido
Vaig néixer el 15 de febrer de
1928 a Zarza Mayor, província
de Càceres, sóc la major de cinc
germans, des de molt petita em
van ensenyar a treballar, ja que en
aquesta època es necessitava per
sobreviure, he treballat en el camp,
recollint cotons, amb l’elaboració del
tabac i quan no hi havia treball en aquestes tasques, en ser la més gran dels germans
acompanyava el meu pare a passar la frontera
amb Portugal, per intercanviar productes, però
com ja us podeu imaginar del que estic parlant
(sobretot els de la meva època) si teníem sort i
no ens agafaven els Carabiners podíem portar
uns calerons a casa ... ..
Fins que vaig tenir 25 anys que vaig venir
a Catalunya, amb trenta vaig tenir
al meu únic fill i com sempre
he estat treballant, se m’ha
oblidat el poc que vaig
aprendre, per això em
vaig animar i em vaig
apuntar a les classes
d’ofimàtica del Casal
d’Avis de Bellavista,
que m’han ajudat a superar el buit de la meva
viduïtat.

Martín
García Ayala
Sóc fill d’una família molt humil, i vaig
viure en una casa de
camp fins a l’edat de
nou anys, i entre els
canvis de residències i
les distàncies entre els
pobles que eren d’uns
quants quilòmetres només
vaig poder anar quatre mesos a
l’escola.
Vaig haver de començar a treballar a l’edat
de 12 anys en el camp, i la meva vida va transcórrer amb el pes de treballar i treballar sense
poder formar-me en els estudis.
Em vaig casar i he tingut tres fills dels quals
incloent a la meva dona em sento molt orgullós, i un dia de l’any 2005 li vaig proposar a la
meva dona amb molta il·lusió la formació d’una
Hermandad Rociera a Bellavista, de la qual n’he
estat un dels fundadors.
Una de les majors il·lusions de la meva vida
ha estat poder aprendre, per això estic molt
content i agraït d’haver tingut l’oportunitat als
meus setanta anys de formar part del grup
d’alumnes de les classes d’Ofimàtica al Casal
d’Avis de Bellavista.

Signat: Una Gallega Catalana

Cristóbal
Martínez Soler
Vaig néixer un 20 de maig de 1936 a Pulpí
província d’Almeria en una família humil, a
la curta edat de cinc anys ens vam traslladar
amb els meus sis germans a Sant Joan de los
Terreros, el que avui en dia és un complex turístic molt important, però en aquella època
les platges estaven solitàries, només hi havia
unes salines que eren on treballaven els pocs
habitants del poble.
Amb l’edat de cinc anys ja ajudava a les
feines de casa, com guardar les cabres i ovelles,
l’escola més propera era a 20 quilòmetres, i
en conseqüència es va passar l’edat d’anar a
l’escola, els meus pares bonament em van ensenyar el poc que ells sabien.
Als dotze anys, aconseguim un grup d’amics
que a la nit un Guàrdia Civil retirat ens donés
classes particulars en una ermita que estava en
ruïnes i durant aquest únic hivern vaig aprendre el que sé.
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Als meus tretze anys ens vam
traslladar a Almendritos a una
explotació agrària
.... Eren temps molt
difícils .... Estàvem
en els anys quaranta i
tants .... Però a mi la terra no
m’atreia, no li veia futur, llavors va ser
quan vaig marxar a treballar fora i combinar
el treball amb el estudiar per correspondència
un curs de mecànica.
Quan vaig acabar el servei militar em vaig
apuntar a una acadèmia de conductors i ....Vaig
aprovar a la primera!!!
L’any 1961 vaig venir a Barcelona, al principi, a passar uns dies amb uns familiars, però
no vaig trigar a començar a treballar, quan vaig
començar vaig estar tres mesos en el ram de

la construcció, i a posteriori 35
anys amb el camió de dia i de
nit ...
Però l’any 1967 vaig prendre la decisió més important
de la meva vida i la que m’ha
omplert de més satisfacció, vaig
ser un mes de vacances a Almendralitos i ho vaig aprofitar per casar-me amb
la meva dona
Anna, i hem tingut dos fills meravellosos
Juan i Juana Mari.
I ara als meus 74 anys d’edat em trobo en
el grup d’alumnes d’Ofimàtica del Casal d’Avis
i estic encantat, em costa creure que jo que
mai havia tocat un teclat en la meva vida, sigui
capaç de defensar-me a Internet i realitzar fórmules amb el programa d’Excel, increïble no?,
però és veritat.
Sgt.: Cristóbal un avi de Bellavista

Marc Parrot es va fer una fotografia amb
els integrants d’Apadis

La I Jornada de Discapcitat i Salut Mental, organitzada per l’Àrea de Polítiques Socials, Igualtat i Sanitat de l’Ajuntament de les Franqueses
va reunir una quarantena de professionals a la
sala d’actes del Centre Cultural de Bellavista el
dissabte 27 de novembre. L’exitosa jornada
va finalitzar amb una petita actuació
del músic i compositor Marc Parrot, conegut mediàticament per
la seva participació al programa Casal Rock de TV3.
La regidora Gisela Santos va obrir l’acte explicant
que aquesta jornada s’havia organitzat per diversos
motius. Un d’ells és per la
detecció d’un major nombre de trastorns mentals i
de discapacitats. I de l’altra, una
major demanda de les famílies de
cara a tenir més recursos. Per la seva
part, l’alcalde Esteve Ribalta va mostrarse satisfet per la iniciativa. “Les pedres són fàcils,

el que és complex és el treball diari amb les persones amb dificultats concretes”, va dir l’alcalde.
En aquest sentit, Ribalta va agrair tant a la regidora com a tot l’equip de Polítiques Socials tot
l’esforç que estan duent a terme amb els
recursos limitats que hi ha en l’actualitat. L’alcalde també va fer referència a l’entitat Apadis de les
Franqueses, “que és un actiu
molt important que ens fa
molt grans al municipi”.
Després de les presentacions va tenir lloc la primera taula amb el títol “La
discapacitat i la malaltia mental”, en la qual diferents professionals van exposar les seves experiències des de les seves
vessants professionals.
En acabar la primera taula es va
fer un descans i a
continuació va
continuar la jornada amb dues
taules més: “El
recurs per les
persones amb
discapacitat
i
malaltia mental”
i “El paper de les
famílies i les entitats”.
La cloenda de la jornada va anar a càrrec del
músic Marc Parrot.

Finalitzen les Sessions
d’acollida per a persones nouvingudes
A finals de desembre va finalitzar el programa
Sessions d’acollida per a persones i/o famílies
nouvingudes a les Franqueses del Vallès 2010.
El programa, del qual ja es va realitzar una
primera edició al mes de desembre de l’any
anterior, es va iniciar el dia 13 de desembre,
al Centre Cultural de Bellavista i ha comptat
amb la participació de més d’una
cinquantena de persones.
Dins del programa de
Diversitat i Convivència
a les Franqueses del
Vallès 2010, un dels
objectius que es plantejaven a l’àrea de Polítiques Socials, Igualtat i Sanitat sobre la
Les sessions es van fer al
Centre Cultural de Bellavista

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

gestió d’acollida de persones nouvingudes era
potenciar la integració social d’aquestes persones, facilitant elements per al seu desenvolupament i autonomia, dins el seu nou context sociocultural, així com facilitar l’accés normalitzat als
diferents recursos dels municipi.
Aquest programa està orientat a totes
aquelles persones nouvingudes que arriben al nostre municipi, o persones que ja porten un cert temps
però encara desconeixen certs
aspectes o recursos, amb la
finalitat de facilitar el coneixement del nostre entorn,
els serveis municipals i el seu
funcionament i tinguin la informació necessària per accedir a la xarxa normalitzada de
serveis i recursos.

Taller sobre
la violència de
gènere amb
els alumnes
dels instituts
L’acte central del Dia Mundial contra la Violència de
Gènere va tenir lloc a les
Franqueses del Vallès el
dijous 25 de novembre
al pavelló poliesportiu de
Corró d’Avall, organitzat
per l’Àrea de Polítiques
Socials, Igualtat i Sanitat.
Un total de 230 alumnes
dels dos instituts del municipi,
l’IES El Til·ler i l’IES Lauro, van participar
d’un taller-debat sobre la violència de gènere
a partir de la representació teatral de l’obra
“La maté porque era mía”, a càrrec de Lapsus
Espectacles.
Prèviament a aquesta activitat, la regidora
de Polítiques Socials, Gisela Santos, va llegir el
manifest contra la Violència de Gènere. “Les
institucions públiques hem de continuar esmerçant tots els recursos necessaris per eradicar aquestes pràctiques”, va manifestar la
regidora davant dels alumnes i professors. Gisela Santos va afegir que “tot i que s’ha avançat molt en els darrers anys a Catalunya en
aquest aspecte, s’ha de continuar treballant
per fomentar les relacions entre els homes i
les dones enteses des del respecte mútuo i
en compliment dels drets humans”.
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Èxit de la I Jornada de
Discapacitat i Salut Mental
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Debat participatiu
L’obra “La maté porque era mía” explicava la
història d’una parella que de començar com
una relació normal a partir d’un enamorament es converteix en un malson de continus maltractaments físics i psíquics de l’home
cap a la dona. L’obra acaba amb un final tràgic
i impactant.
Els alumnes que van participar d’un debat
ric en intervencions i es van mostrar interessats en conèixer la naturalesa de les agressions de l’home i de la submissió de la dona
en aquest cas.

Més de 200 alumnes van participar al taller debat
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NAIXEMENTS I DEFUNCIONS
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NAIXEMENTS
Ivet Hortolà Montañá
Júlia Adan Pérez
Alba Cucarull Zorrilla
Clàudia Lueiro Rodríguez
Pol Villalba Arribas
Iker González Castro
Claudia Oleza Guerrero
Nicolas Chornyy
Clàudia Bernal Masid
Saray Sánchez Lavado
Eliass Ramez
Quim Martin Garcia
Candela Egea Quintas
Víctor García Alonso
Miranda Monje Cuenda
Daniel Ramos López
Judith Baró Barragués
Raúl González Marínez
Unay García Vidal
Noa Mas Ramírez
Mariama Seydi
Dídac Pardillo Gálvez
Izán Cobos Sabio
Martí Luna Valls
Hadia Sylla
Ález Alcántara de la Lastra
Natalia Moreno Campiña
Gala Simón Sobrino
Ian Calvo Pérez
Quim Guiñón del Valle
Nil Sanyé Sánchez
Unai Parra Martínez
Ángel Fernández Quiroga
Danna Meritzell Conforme Sánchez
Biel Gómez Boluda
Samuel Mejías Bermúdez
Sara Casas Castilla
Pau Solanas Palomo
Aina Gea Sánchez
Jordi Farres Conde
Sara Betancourt Calderón
Marc Lucas Jiménez
Bruno Ariza Ramos
Miquel Roma Pascual
Tamara Vega Román
Joel Ruiz Serra
Eric Roldos Martín
Max Sterk Botero
Pol Cabello Lancharro
Ález Villarroya Roca
Carlota Marques Roca
Max López Quer
Martina Blázquez Llamas
Anastacia Choban
Judith López González
Zuriñe Tello Hidalgo
Oriol Reyes López
Aleix Minguillon Garcia
Erik Pocorull Pérez
Carles Ros Corniel
Hugo Bonachela Homs
Aisha Fouzi
Malak Hachoum
Lucas Jurado Martínez

DEFUNCIONS
20-09-10
22-09-10
26-09-10
28-09-10
03-10-10
06-10-10
08-10-10
11-10-10
13-10-10
14-10-10
14-10-10
15-10-10
19-10-10
20-10-10
20-10-10
20-10-10
23-10-10
26-10-10
27-10-10
27-10-10
28-10-10
31-10-10
01-11-10
02-11-10
07-11-10
08-11-10
09-11-10
11-11-10
12-11-10
13-11-10
13-11-10
15-11-10
16-11-10
17-11-10
17-11-10
20-11-10
23-11-10
23-11-10
24-11-10
28-11-10
29-11-10
30-11-10
01-12-10
01-12-10
03-12-10
07-12-10
10-12-10
13-12-10
14-12-10
15-12-10
15-12-10
16-12-10
17-12-10
17-12-10
18-12-10
18-12-10
20-12-10
20-12-10
21-12-10
23-12-10
23-12-10
25-12-10
26-12-10
29-12-10
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Agustín Sánchez Navarro, 83 anys
Maria Cejudo Castro, 86 anys
Carmen García Ronquillo, 90 anys
Dolores Soto Roca, 98 anys
Ángeles Serrano Rios, 79 anys
Mercedes Brunat Sayol, 84 anys

14-10-10
07-12-10
08-12-10
11-12-10
15-12-10
24-12-10

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

El dilluns, 3 de gener, el regidor de
Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès,
Josep Randos, i el cap de la Policia Local, Joaquim Martín, van
lliurar a Càrites de la parròquia
dels Franciscans les joguines
recollides durant la campanya
que es va dur a terme durant
les setmanes prèvies al Reis amb
el títol “Cap nen sense joguines a
les Franqueses”.
La recollida va començar el cap
de setmana del 18 i 19 de desembre,
coincidint amb la celebració de la Fira de
Nadal. Les joguines es van recollir bàsicament
a les dependències de la Policia Local fins el

dia 3 de gener. També es va disputar, el 23 de
desembre, un torneig solidari de recollida de
joguines amb al participació de les policies locals de la Garriga, Cardedeu, les Franqueses i
el SEM-061.
“Des de la Policia Local volem agrair molt
sincerament a les famílies que han col·laborat
anònimament en aquest primer any de la campanya Cap nen sense joguines a les Franqueses”, va manifestar l’inspector en cap, Joaquim
Martín. “Tractem de fer el millor servei possible, ajudar, informar i socórrer però també podem ser un eix de cohesió”, afegia l’inspector.
Per la seva part, el regidor Josep Randos es
va mostrar satisfet perquè “la iniciativa ha estat
molt ben rebuda pels ciutadans, fet que ens
encoratja a seguir endavant”.

SEGURETAT CIUTADANA

La parròquia dels Franciscans
rep les joguines recollides per la
Policia Local de les Franqueses
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La Policia Local disposarà en
breu d’un vehicle de patrulla híbrid
L’Àrea de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de les Franqueses ha iniciat el procés
mitjançant la modalitat de rènting amb opció
de compra per disposar en breu, en principi
aquest mes de febrer, d’un nou vehicle patrulla.
L’aspecte més destacat del vehicle serà que
es tracta d’un model dels anomenats híbrids, un
Toyota Prius, que funciona amb un motor de
gasolina i amb bateries. En funció de la velocitat
a la que es circula, l’automòbil utilitza el motor
o les bateries, la qual cosa suposa un consum
de gasolina molt ajustat, de tan sols 3,9 l., i una
important reducció de contaminació.
Aquest aspecte ha estat destacat per l’inspector en cap de la Policia Local, Joaquim Martin, i el regidor de Seguretat Ciutadana, Josep
Randos. “Hem volgut adquirir un vehicle de
característiques urbanes i ecològiques per donar el servei de patrulla en les zones urbanes
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amb un consum de benzina i una contaminació mínimes”.
Aquest nou vehicle de patrulla estarà equipat policialment com és habitual, tant
exteriorment com interiorment.

Tres vehicles
de patrulla
Amb el nou automòbil, la Policia Local
de les Franqueses
disposarà de tres
vehicles de patrulla,
ja que s’han solucionat definitivament els
problemes mecànics
del Seat Altea que en
els darrers temps havia
patit avaris.

A més del Toyota Prius i del Seat Altea esmentat, l’altre cotxe patrulla que s’utilitza és
un Nissan Terrano. Pel que fa a les patrulles
rurals, es continua utilitzant el tot terreny de l’Àrea de Pagesia.
L’avaria d’un dels vehicles de patrulla “no ha
afectat el servei que
hem ofert durant
aquest temps”, assenyala l’inspector
en cap de la Policia Local de les
Franqueses, Joaquim Martín.

Ara es disposarà de tres
vehicles de patrulla
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EXPRESSIONS

Llei antitabac de prohibició de fumar dins dels establiments

Elena Martínez
65 anys, Corró d’Avall

Albert Arias
32 anys, Corró d’Amunt

Eva Delgado
27 anys, Bellavista

Víctor Pérez
63 anys, Llerona

Ana Moller
47 anys, Marata

Què penseu de la llei
antitabac que ha entrat
en vigor al gener?

Què penseu de la llei
antitabac que ha entrat
en vigor al gener??

Què penseu de la llei
antitabac que ha entrat
en vigor al gener?

Què penseu de la llei
antitabac que ha entrat
en vigor al gener?

Què penseu de la llei
antitabac que ha entrat
en vigor al gener?

Com que no sóc fumadora,
suposo que és una llei bastant
correcta. Trobo que està bé
perquè en llocs tancats no s’ha
de fumar per respecte a l’altra
gent, encara que amb tantes
i tantes lleis, potser acabaran
regulant massa coses, és l’únic
que em sem malament.

Ho trobo positiu perquè
almenys la gent que no fumem
que se’ns pugui respectar el
nostre ambient, encara que
també veig per la gent que
fuma que haurien de tenir un
local o uns espais per ells.

Em sembla que és una
exageració, jo no sóc
fumadora però penso que els
bars han fet inversions grans
en fer espais separats i ara es
prohibeix, no em sembla bé.

Fatal, discriminatori perquè titlla
part de la població d’antisocial,
de marginats. Abans en teoria
eren marginats els que no
fumaven i ara ho som els que
fumem.

Aquesta llei afectarà
als establiments?

A tot el que és restauració
penso que sí. Tenir uns metres
quadrats destinats a gent
fumadora o a gent no fumadora
ja em semblava correcte.

Crec que sí, perquè torno a
dir que s’han gastat uns diners
que ara no serveixen de
res. Crec que els haurien de
tornar aquestes inversions als
establiments que ho van fer.

Em sembla bé, cap problema,
crec que és necessari i jo sóc
fumador. És necessari pel altres
perquè el que jo faci per mi
no ha d’afectar als altres. Per
educació s’ha d’evitar fumar
davant la gent o davant els
nens. Però haig dir que hi ha
la sensació que a nivell polític
cada vegada es volen fer més
controls a la societat, ja només
fa falta que en diguin a l’hora
que haig d’anar a dormir i a
l’hora que m’haig d’aixecar..

S’està creant una imatge dels fumadors
molt negativa?

S’està creant una
imatge dels fumadors
molt negativa?

Cada cop més, suposo, dóna
aquesta sensació sobretot quan
veus que primer se’ls aparta,
es creen espais concrets, i ara
ja directament fora, al carrer. Sí
dóna la sensació que estan com
una mica marginats, encara que
al no ser fumador no se segur
com es senten. Jo particularment
no els miro de forma negativa.

Sí, sí, com si fossin
drogoaddictes, sembla que
són apestats, per mi es passen
molt. El govern recapta
molts diners amb el tabac i
a la vegada els margina. Si ho
prohibeixen tant, si és tan
dolent que prohibeixin la seva
venda perquè és incoherent
el que fan. És dolent però es
permet perquè es recapten
diners.

No, perquè la gent que és
fumadora segueix fumant igual
o en tot cas ara al principi
potser sí que es fumarà una
mica més i poden perdre una
part del negoci, però després
tot seguirà igual.

20

S’està creant una
imatge dels fumadors
molt negativa?
Jo diria que sí, començo a tenir
aquesta percepció encara que
a mi m’és igual si fumen o no.
En sap greu per ells perquè en
tinc amics que fumen.

Ara es fuma més, igual
o menys que fa anys?
Penso que ara fumen més
dones que homes i abans era a
l’inrevés, fumaven més homes
que dones. En tot cas potser si
que ha pogut baixar una mica.

Aquesta llei afectarà als
establiments?

Ara es fuma més, igual
o menys que fa anys?
Jo diria que igual, perquè
encara que faci fred la gent
surt. Aquí mateix a Corró
d’Amunt al vespre veus la gent
fora del bar fumant, ni el temps
és un impediment. En general
podria ser que sí és fumés una
mica menys, que la gent s’hagi
conscienciat, de fet conec força
gent que ha deixat de fumar.

Aquesta llei afectarà als
establiments?

Ara es fuma més, igual
o menys que fa anys?
Penso que més fins i tot.
Sobretot per part del joves,
penso que comencen a fumar
abans que anys enrere.

Aquesta llei afectarà als
establiments?
Crec que sí, vaig molt de viatge
per tot Espanya i veig que
hi ha llocs con la gent està
incòmoda. Això de sortir a fora
no és ens còmode i la gent
està menys temps als locals.

Aquesta llei afectarà
als establiments?
Absolutament, tinc un amic que
té un restaurant i ho ha notat
moltíssim. La sobretaula ja no
es farà. Estem en un país de
sobretaula, de tertúlies, i això
suposava consum que ja no
el tindran. Als restaurants no
s’hauria de fumar a tota la zona
de menjar, però després que hi
hagi llocs per la gent que vulgui
fer el cafè, la sobretaula i fumar.

S’està creant una imatge dels fumadors
molt negativa?

Per mi és una realitat,
insisteixo que cadascú és lliure
de fer el que vulgui sense
molestar els demés, a partir
d’aquí que tothom en tregui
les conclusions.

Exacte, totalment, jo haig de
sortir després de sopar a
qualsevol lloc a fora al carrer a
fumar una cigarreta veient com la
gent ens mira de forma rara, no
hauria de passar per això, tot i
que entenc a la gent que no fuma
i per respecte no fumo mai en un
lloc on està prohibit.

Ara es fuma més, igual
o menys que fa anys?

Ara es fuma més, igual
o menys que fa anys?

No ho sabria dir, jo
particularment fumo el mateix.
Fumo poc perquè només és
un cigar després d’esmorzar i
de dinar.

Crec que en general es
fuma menys, la societat s’ha
conscienciat, veu la part negativa
del tabac i és menys propensa
a fumar, però això passa més
aviat en edats madures, els
adolescents fumen igual o més.

S’està creant una
imatge dels fumadors
molt negativa?

VISC A LF
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A finals del mes de gener la Brigada d’Obres
de l’Àrea de Serveis Municipals del consistori
va instal·lar ressalts reductors de velocitat en
diferents punts del municipi com a mesura de
seguretat per tal que els vehicles disminueixin
la seva marxa de pas en zones de força moviment de vianants.
Els llocs on s’han col·locats els ressalts, dels
anomenats coixins berlinesos, han estat al davant de la plaça Major Passeig d’Andalusia de
Bellavista, al davant de l’escola Guerau de Liost,
de Corró d’Avall, en els dos sentits de la marxa, i al carrer de Mas Colomer.
També s’han canviat les
bandes reductores que
hi havia al davant del
Complex Esportiu Municipal pel
mateix model
que s’ha installat ara en altres punts del
municipi. Anteriorment ja
s’havia col·locar
un ressalt reductor de velocitat
al Camí Antic de la
Serra.

Davant la plaça Major
de Bellavista s’ha
col·locat un ressalt per
reduir la velocitat

La instal·lació de les noves bandes reductores
de velocitat havia estat en alguns casos
una demanada dels veïns i veïnes de la
zona que consideraven que l’excés
de velocitat dels vehicles era un
risc potencial per a la seguretat
dels vianants, especialment pels
infants.

SERVEIS - MEDI AMBIENT

Nous ressalts reductors de velocitat
a Bellavista i a Corró d’Avall

Repintat de vials
Altres actuacions realitzades
recentment en l’àmbit vial ha
estat el repintat del tram de
la carretera de Ribes, des
de la plaça de l’Escorxador a la Rambla.
S’ha remarcat la
línia divisòria de la
carretera així com
les senyals de terra i els
passos de vianants.
També s’ha pintat el
camí Antic de Vic, des de
la cruïlla de la Cooperativa Agrària al parc del Falgar

per delimitar-ho. L’actuació s’ha fet perquè en
aquest tram en dies de boira baixa era difícil
de veure el límit entre el camí i el marge.

S’ha repintat el tram central
de la carretera de Ribes
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S’intensiﬁquen les
actuacions de neteja viària
en alguns punts del municipi
L’Àrea de Serveis Municipals ha intensificat darrerament les seves actuacions de serveis de
neteja de zona viària especialment en alguns
punts de municipi on s’ha detectat un augment
d’espais bruts per excrements de gossos.
Concretament s’està actuant de manera
més intensa al final del carrer Aragó, de Bellavista, i també a Can Calet, de Corró d’Avall,
a tocar de la riera de Carbonell i al carrer de
Sant Isidre a tocar amb la via del tren.
Aquestes actuacions de neteja estan acompanyades de campanyes a càrrec d’agents cívics per les zones més afectades per aquesta
problemàtica per tal d’explicar als propietaris
dels gossos què han de fer amb els excrements de les seves mascotes.
Igualment, a certes hores del dia hi ha
agents de policia de paisà que sancionaran, i
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de fet ja ho han fet, a aquells que
no respectin l’Ordenança de Convivència Ciutadana i Rural.

Col·laboració de
la ciutadania
Tot i els esforços que es realitzen
des del Servei de Medi Ambient
del consistori, s’ha de recordar
que també es necessària la collaboració dels ciutadans; que
haurien de recollir els excrements dels seus gossos, evitant
així aquesta problemàtica.
En aquest sentit, l’Ajuntament va posar en
marxa fa alguns mesos la campanya LF + Cívica, on s’incideix en aspectes com no deixar
trastos vells a la via pública, utilitzar correc-

tament els contenidors, respectar el mobiliari
urbà, respectar els descans veïnal o recollir els
excrements del teu gos.
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ESPORTS

Rècord de participació al XIX
Cros Escolar i XVI Cros Popular
Destacats
resultats locals
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El XIX Cros Escolar i XVI Cros Popular de les
Franqueses del Vallès organitzat pel Patronat
Municipal d’Esports amb la col·laboració del
Consell Esportiu del Vallès Oriental que es va
celebrar el dissabte, 15 de gener, s’ha convertit
en el més multitudinari dels que es fan a la comarca. En aquesta edició el nombre de participants ha passat dels 548 de l’any passat gairebé
700, superant d’aquesta forma al de Parets, que
fins ara el que aplegava més inscrits amb 600.
La ubicació del la prova, al Parc El Mirador
del Bellavista per segon any ha contribuït a
aquest èxit, així com la bona organització cada
any de la prova i el bon temps que fa fer dissabte al matí.

Pel que fa als resultats, cal
destacar el bon paper
que van fer els
centres
educatius de les
Fr anqueses.
Així, en cadet
masculí
els dos primers
classificats van ser
representants de l’IES
El Til·ler mentre que en la
categoria d’equips es va imposar
l’IES Lauro. En categoria infantil femení el primer equip també va ser l’IES
Lauro. En la categoria prebenjamí masculí
va aconseguir el tercer lloc un component de l’escola Joan Sanpera i en prebenjamí femení la guanyadora era de
l’escola Guerau de Liost. La categoria
mini femení va ser per a l’Escola Guerau de Liost.
Cal destacar també la col·laboració
d’una seixantena de voluntaris del club
de bàsquet i handbol, el Grup Fondistes
Bellavista, el club A4elkm i entrenadors
de l’Escola Esportiva Municipal

El lliurament de premis va anar a càrrec del
regidor d’Esports de les Franqueses, Josep
Randos i els representants del Consell Esportiu del Vallès Oriental Santi Gener i Maria Antònia Jorba.
Tots els participants van
rebre una samarreta
commemorativa
i
esmorzar al finalitzar cada cursa.
Gairebé 700
corredors en aquesta
edició del Cros de
les Franqueses

Es presenten els equips d’handbol
i de bàsquet de Les Franqueses
En el mes de novembre es van fer les presentacions dels equips de bàsquet i handbol del
Patronat Municipal d’Esports i de l’AEH Les
Franqueses i el CB Les Franqueses.
El Club Bàsquet Les Franqueses va fer un
dinar de germanor el dia de la presentació al
qual va assistir el president de la Federació Catalana de Bàsquet, Enric Piquet, que al matí va
les instal·lacions esportives i va quedar gratament sorprès amb l’augment espectacular de
llicències i equips al municipi.
Durant la presentació tots els jugadors van
desfilar de forma individual i posteriorment es
van fer les fotos d’equip.

En el cas de l’handbol, es van presentar els
següents equips de base: Prebenjamí masculí,
entrenat per Toni Torres i Joan Lax. Benjamí
masculí, entrenat per Laura Saperas i Santiago Tomas. Alevi femení, entrenat per Xavier
Corbinos, Marta Comino e Ivan Garcia. Alevi masculí 2, entrenat per l’Enric Lax i Alex
Garcia. Aleví masculí 1, entrenat per l’Alberto
Rodríguez, Gerard Boada i Àlex Casas. Infantil
masculí, entrenat per Eulalio Cabrera. Infantil
femení, entrenat per Joel Montava i David Reolid. Cadet masculí, entrenat per Joel Montava
i Alberto Rodríguez. L’escola esportiva municipal té un total de 9 equips .

Al final de les presentacions, fotografies conjunta dels equips d’handbol, esquerra i bàsquet, dreta
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Per part de l’Associació Esportiva Handbol les
Franqueses es van presentar els dos equips Juvenil masculí entrenat per Juan Carlos Vicario i
Miguel Reolid. Sènior masculí entrenat per Eulalio Cabrera. Els jugadors més petits de l’escola municipal d’esports d’handbol, entrenats
per Rebeca Rof van sortir de la mà amb dels
jugadors del sènior masculí.
El regidor d’Esports, Josep Randos i l’alcalde, Esteve Ribalta, van assistir a ambdues presentacions.

La 25a Mitja Marató Granollers-les Franqueses-la Garriga que es va córrer el 6 de febrer
amb una participació rècord de 8.500 atletes
va comptar amb la gran novetat del pas dels
corredors per davant de l’edifici modernista
de l’Ajuntament.
Sens dubte els milers
de corredors passant per la plaça
de l’Ajuntament
va ser una de
les imatges més
destacades de la
prova, així com
la gran quantitat
d’espectadors que
van animar als atle-

tes en el seu recorregut pel
municipi. Com cada any, els
corredors també comptar
amb el suport de les formacions de l’Escola Municipal de Música Claudi Arimany, situada al pàrquing del
costat de l’Ajuntament.

Gran actuació local
Pel que fa als guanyadors de la prova,
el domini va tornar a ser pels kenyans,
amb victòria d’Erick Kibet (1h 03m 25s) i de
Ruth Matebo (1h 14m 26s).
Tanmateix, cal fer esment de la destacada
actuació dels atletes de les Franqueses. Així, el
primer corredor vallesà va ser Elias Resina,

La XV Nit de l’Esport de les Franqueses
del Vallès torna a ser un èxit

El divendres, 26 de novembre, es va celebrar al
Centre de Recursos Agraris Masia Can Ribas
amb gran èxit la XV Nit de l’Esport de les
Franqueses del Vallès, organitzada pel Patronat
Municipal d’Esports.
La Festa, amb més de 300 assistents, va
comptat amb la presència de l’alcalde de les
Franqueses del Vallès, Esteve Ribalta, el regidor
d’Esports, Josep Randos, així com els regidors
de l’equip de govern i del consistori.

Premis a les gestes esportives
Els premiats van ser Mireia Cuevas, Jana
Mora, Nermin Koubiss i Andrea Lucero, del
Club Esportiu Karate Nockahi.
L’equip juvenil masculí del Bellavista Milán.
L’equip benjamí del CF Les Franqueses.
Pablo Ramos, Franc Díaz, Manuel García i
Juan Antoni Galo, del Club Tir amb Arc Les
Franqueses.
L’equip juvenil de l’AEH Les Franqueses.
El cadet A del CE Llerona.
El Club Escacs Les Franqueses.

Premis als mèrits personals
En els premis als mèrits personals es va produir el moment més emotiu de la nit amb el
reconeixement a Tots els nois i noies de la
Fundació Apadis per les activitats esportives

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

Els altres premis en l’apartat de mèrits personals van ser per a:
Toni Serra, de la Unió Ciclista Les Franqueses.
Tots els voluntaris del Club a4elkm que fan
el programa “Entrena la Mitja”.
Rafael Rosario i Miguel Angel Reolid, de
l’AEH Les Franqueses.
Joan Arabia, del CF Les Franqueses.
Jordi Pavón i Albert Pérez, del CB Les Franqueses.
Ramon Berruezo i els membre de l’Associació Esportiva Grup Fondistes Bellavista.

Millors esportistes
El premi en la categoria de Millor Entrenador/a
va ser per a Juan Carlos Vicario, de l’AE
Handbol Les Franqueses.
En categoria Promoció Femení el guardó
va ser per a la nedadora Tania Hernández.
En categoria Promoció Masculí es va premiar
Adrià Ros, del Club Tir amb Arc Les Franqueses.
En categoria Formació Femení a guanyadora va ser Ivet Manero, del CB Les Franqueses.
En categoria Formació Masculí el premi va
ser compartit per David Reolid i Raúl Díaz. De
l’AEH Les Franqueses i del AE Karate No Kachi.
La millor esportista en categoria amateur
Femení va ser Paqui Cabrera, 1a en la lliga catalana d’aire lliure, 2a en el Campionat de Catalunya i en el Campionat d’Espanya de sala i 5a
en el campionat d’Espanya d’aire lliure.
En categoria Amateur Masculí el
guanyador va ser Carlos Andújar,
6é classificat en categoria màster
30 en el campionat d’Espanya de
policies i bombers, 4rt classificat
en la categoria sènior b, individual en el campionat Europeu de
policies i bombers.

ESPORTS

La Mitja va tornar a passar per
davant de l’ediﬁci de l’Ajuntament
veí de les Franqueses fins fa
poc temps,
que va ser el
17è. En categoria femenina la primera
corredora de
la comarca va ser
Anna Riera, de les
Franqueses.
El primer atleta masculí
del nostre municipi va tornar a ser
Toni Flores, que va arribar en la 24a posició i
el primer corredor de Granollers, per desè any
consecutiu, va ser Jaume Aragonés, president
del club d’atletisme de les Franqueses a4elkm.

El CF Les
Franqueses rep
més de més 2.000
euros del IX Trofeu
Sergi Barjuan
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El CF Les Franqueses va rebre el passat 22 de
novembre el txec per import de 2.140 euros
de la recaptació del IX Trofeu Sergi Barjuan de
futbol que es va disputar el mes de setembre a
les Franqueses del Vallès.
L’acte es va fer a la sala de plens de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i va comptar
amb la presència de l’alcalde de les Franqueses, Esteve Ribalta, el regidor d’Esports, Josep
Randos, el president del CF Les Franqueses,
Enric Birosta i Joan Barjuan, pare de l’exjugador del FC Barcelona, Sergi Barjuan, que no
ha poder ser present. També van assistir la regidora de Cultura, M. Teresa Buigues, el primer
tinent d’alcalde, Juan Antoni Marin i el vicepresident del CF Les Franqueses, Joan Arabia.
Enguany, en reconeixement a la tasca que realitzen, el beneficiari de la recaptació 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.
El IX Trofeu Sergi Barjuan es va disputar el passat 8 de setembre en
la modalitat de triangular i va
enfrontar el CF Les Franqueses, guanyador del
torneig previ dels equips
locals, el CE Hospitalet
i el CE Sabadell, que va
ser el campió d’aquesta
edició.
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CONSELLS DE POBLE

ERC-ELS VERDS
L’article del Consell del Poble de Lerona no
ha arribat a temps a l’hora de tancar aquesta
edició del Butlletí Municipal.

l Consell del Poble és l’òrgan de PARTICIPACIÓ CIUTADANA més proper
que disposen els veïns i veïnes de Corró
d’Amunt, que es va crear per apropar la gestió
municipal a la gent del poble.
De tots és coneguda la complexitat del municipi de les Franqueses, som cinc pobles amb
cinc parròquies i cinc tarannàs diferents, tots ells
molt vàlids.
La creació dels Consells del Poble va ser
una proposta arriscada per fomentar la participació ciutadana, tant a nivell d’entitats com de
veïns.
Corró d’Amunt és un poble molt ric en entitats culturals i esportives. Això diu molt de la
nostra gent. Entitats sense cap afany de lucre,
amb la dedicació, l’esforç i el temps de moltes
persones perquè tinguem un poble millor, tal
com es diu: Corró d’Amunt més que un punt.
Des de l’ajuntament, crec que, s’ha de fomentar aquesta participació ciutadana, fent arribar la informació de tot allò que passa a l’ajuntament i afecti als veïns de Corró d’Amunt i
escoltar les inquietuds, necessitats i neguits dels
veïns buscant-hi una solució ràpida i satisfactòria sempre que sigui possible.
Darrerament no ha estat així, des de l’ajuntament no es té sempre en compte el Consell
del Poble. L’últim fet és que passa pel Ple Municipal la modificació de la composició del Consell, sense que en sigui informat el President,
quan de lògica seria que fos aquest qui proposa
a l’alcalde la modificació per ser aprovada al Ple
Municipal.
Fem possible entre tots la PARTICIPACIÓ
CIUTADANA, tant necessària per millorar els
nostres pobles.

E
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Martí Rosàs Pujol
President del Consell del poble de Corró d’Amunt
consellpoble.corrodamunt@lesfranqueses.cat

BUTLLETÍ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

Aquestes setmanes s’està
parlant molt de l’anticicló
que ha impedit que es poguessin treure la limitació
dels 80Km/h a les carreteres
al voltant de Barcelona. S’ha
parlat molt que els problemes
no venent tant pel CO2, com
de les partícules en suspensió inferiors a 10 micres
(PM10).
Doncs bé a banda de ser un debat, que quan llegiu això, ja estarà oblidat i ningú se’n recordarà que
es una normativa europea d’obligat compliment per
tots els estats membres. Ningú se’n recordarà que
aquest tipus d’anticicló passa més sovint del que li
agradaria al Conseller Felip Puig i que posant al seu
germà Oriol al capdavant del Servei Meteorològic
de Catalunya tampoc o solucionarà (potser no se’n
parlarà). Tampoc recordarem que per defensar-se de
les critiques, el Conseller contraataca amb l’excusa de
sempre “mireu el que fan a Madrid, posen els mesurador allunyats dels punts de contaminació”.
Però el que si hem de recordar és que quan hi
ha aquest tipus d’anticicló la contaminació puja cap
el Vallès a traves del Besòs que és el corredor natural
que la marinada va servir per pujar de mar cap a terra
(quins capricis té aquest vent, oi!).
Doncs bé no ens hem d’oblidar d’això, perquè tot
el que ha sortit als diaris aquest dies, gràcies al bombo
mediàtic de l’eliminació dels 80Km/h, si fossin igual
de responsables i fessin la seva feina de 4rt poder de
la democràcia, l’intent de col·locar una incineradora
de residus a la Garriga hauria d’estar en portada cada
setmana de des fa tres anys.
Però si els diaris d’àmbit nacional no ho han fet,
fins ara, amb llocs com Montcada, Torelló o Solsona,
que faran els diaris d’àmbit local que depenent dels
anuncis dels ajuntaments i de les empreses que promouen aquests projectes?
I que podem esperar a més, dels polítics eixelebrats i inconscients de la Garriga i de promotors que
van d’ecologistes i només els hi preocupa l’ecologia
de la seva butxaca?
Per això, mai hem d’oblidar que el perill més gran
de contaminació que generarà la incineradora de residus de la Garriga vindrà per les PM5 i PM2,5; partícules tant petites que el cos humà no té capacitat de
filtrar. Aquest contaminant igual que la zona metropolitana de BCN incrementarà el nombre d’afectats
per malalties respiratòries i cardiovasculars.
Des de la Plataforma Antiincineradora (http://antiincineradoradelcongost.blogspot.com) no ens oblidem i continuem treballant, per la via administrativa,
social i jurídica, per resoldre els nyaps comesos per
l’ajuntament i la Generalitat. Nyaps comesos a consciencia.
Salut i ecologia
Ferran Gontán
Regidor d’Els Verds
Tel. 607 11 26 76
ferrangontan@elsverds.org

Portem molts mesos veient com el govern municipal en minoria no té
cap voluntat per resoldre
i millorar una situació que
no li permet governar i solucionar els problemes de
la ciutadania. La manca de
voluntat i de capacitat política per arribar a acords fa ingovernable la institució més propera al ciutadà, una voluntat i una capacitat que és necessària i imprescindible per poder
millorar la qualitat de vida de les persones.
Aquesta situació s’ha anat deteriorant dia rere
dia, es va agreujant constantment acumulant despropòsits de tota mena, i arrossegant i augmentant
els problemes que tenim, sense que es resolguin ni
es pugui buscar cap mena de solució que millori les
qüestions que més ens preocupen.
Els ciutadans i les ciutadanes de les Franqueses
ens pregunten com es pot resoldre la situació política existent i sempre responem el mateix: no hi ha
voluntat ni tampoc capacitat política per millorar ni
buscar acords de qualsevol mena que facilitin que
l’Ajuntament funcioni i/o pugui funcionar bé. L’actual equip de govern només es preocupa de la cadira i d’intentar mantenir els seus privilegis polítics,
no pas de servir el millor possible la ciutadania. Una
llàstima, doncs ni s’entén ni es comprèn. Sempre
comento el mateix. Aquesta situació només es resoldrà a les properes eleccions municipals del 22 de
maig, on els ciutadans i les ciutadanes podran votar
i escollir els representants que els donin garanties i
confiança de treball i honestedat; els representants
que reuneixin les condicions i les capacitats per resoldre els projectes i temes que més preocupen les
persones que viuen i treballen en el nostre municipi.
Ens cal gent disposada a donar el seu temps i
les seves capacitats a favor de la ciutadania; gent
que en tot moment vetlli per les qüestions que veritablement són importants per a la ciutadania; gent
que sigui honesta, treballadora, que tingui voluntat de servei... En definitiva, gent amb ganes que el
conjunt del municipi i dels seus habitants millorin
i guanyin en qualitat de vida, tant en els aspectes
personals com en els col·lectius, i que transmetin
la tranquil·litat de què els nostres diners estan ben
administrats i els serveis que rebem són els millors
que es poden prestar.
La gent de les Franqueses necessita seguretat
en molts aspectes i estic segur que en les properes
eleccions l’obtindran.

Cordialment,
Francesc Torné Ventura
Portaveu del grup municipal de CiU

UDC

PSC
L’article de Ferran Jiménez
no ha arribat a temps a l’hora de tancar aquesta edició
del Butlletí Municipal.

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

En el darrer article publicat
al Butlletí Municipal feia
referència a les eleccions
al Parlament de Catalunya
perquè era el que “tocava”
en aquell moment, fent ús
d’una expressió tan coneguda que feia servir l’Honorable President Jordi Pujol. En aquest moment
encara “no toca” parlar de les eleccions municipals
del mes de maig, tot i que és un horitzó cada cop
més proper.
El que si que “pot tocar”, permeteu-me la llicència, és manifestar des del PSC que estem treballant
de valent per presentar una candidatura potent i
un programa ple de contingut. A diferència d’altres
forces polítiques com CiU, nosaltres, els socialistes,
ja tenim un candidat proposat i aprovat pels propis
militants i simpatitzants en assemblea local i ratificat per la federació de partit. Nosaltres donem el
suport ple i absolut a l’Esteve Ribalta perquè creiem amb ell, amb la seva feina i amb la seva visió
de futur del municipi de les Franqueses del Vallès. I
ho diem obertament, sense cap reserva, perquè hi
creiem amb totes les garanties.
Malgrat tots els impediments i el joc brut que
ha fet el senyor Torné en nom de CiU des d’una oposició destructiva i explosiva, durant aquest temps
que hem governat a l’Ajuntament de les Franqueses hem fet molta feina. Una feina que tindrà recorregut, siguin quins siguin els resultats electorals del
22 de maig. Hem treballat per tenir un municipi millor i de manera honesta. I això també podem dir-ho
sense cap reserva.
La feina feta és un valor per si sol, perquè no
necessita de paraules. Com tampoc es necessiten
paraules per demostrar que es treballa amb total
i absoluta transparència. Nosaltres som transparents. El nostre candidat és Esteve Ribalta i volem
que sigui el nostre alcalde els propers anys.
Des del PSC apostem per les persones que volen destinar el millor d’elles mateixes al servei dels
altres. I en aquest sentit tenim un llarg recorregut.
Tots i cadascun dels membres de la candidatura ens
estimem les Franqueses i farem tot el possible per
millorar el municipi. En els tres anys que portem governant hem fet un salt qualitatiu en molts aspectes. Hem completat el mapa escolar, hem descentralitzat els serveis socials, hem millorat i creat nous
espais públics, hem treballat estretament amb les
entitats, hem resolt conflictes històrics que tenia
l’anterior govern i hem creat més equipaments
esportius, entre d’altres. I una altra cosa molt importat: hem enfortit l’autoestima col·lectiva de les
Franqueses del Vallès.
El que “toca” ara, doncs, és continuar amb
aquesta feina amb nous projectes per als propers
anys.

GRUPS POLÍTICS

CIU

25

Juan Antonio Marín
Regidor del Partit dels
Socialistes de Catalunya

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

66

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 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

HORARI DEL SAC*
*Servei d’Atenció a la Ciutadania
De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h
I dimarts i dijous de 16.00 a 18.00 h
*El SAC està situat a: l’edifici de l’ajuntament. Tel. 93 846 76 76
C/ Aragó, 24 (Bellavista). Tel. 93 846 45 42

HORARI PIH
• Punt d’informació d’Habitatge (Oficina Pla de Barris)
Adreça : Passeig Andalusia 15-17 (Bellavista)
Horari:
De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h
Dijous tarda: de 16.00 a 18.00 h
• Punt d’informació d’Habitatge (Edifici Ajuntament)
Adreça: Carretera de Ribes, 2 (2ª planta) (Corró d’Avall)
Horari: Dilluns i divendres de 9.30 a 13.30 h

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

URGÈNCIES MÈDIQUES

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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(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

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

Alba Dedeu Surribas,
de les Franqueses del Vallès, guanyadora
del Premi Mercè Rodoreda de contes
“Escriure és la millor manera que tinc d’expressar-me”
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Amb només 26 anys, Alba Dedeu
Surribas (Granollers, 1984)
ha guanyat el 13è Premi Mercè Rodoreda
de Contes amb
l’obra “Gats al
parc”. L’entrega del premi,
consistent en
10.000 euros
i la publicació del llibre
per Edicions
Proa, va tenir lloc durant
la 60a Nit de
Santa Llúcia, en
una gala organitzada per Òmnium Cultural el desembre passat,
en aquest cas a Viladecans. L’obra
sortirà publicada aviat Veïna de les
Franqueses del Vallès, Alba Dedeu
és llicenciada en Medicina i Cirurgia a la Universitat de Barcelona
i en l’àmbit professional es dedica a fer traduccions. El mes
de març aquesta jove escriptora participarà en els actes
de celebració del desè aniversari de la Biblioteca Municipal
de les Franqueses, juntament
amb altres autors locals com Josep
Maria Buixareu i Toni Argent.
Fa poc ha guanyat el 13è Premi Mercè
Rodoreda de Contes amb l’obra Gats al
parc. Com va rebre la notícia?
Em va il·lusionar molt. Va ser una notícia molt
inesperada, de fet: era la primera vegada que
enviava una obra a un premi important, i jo
mentalment em deia, “no et
facis il·lusions...”, però
llavors em van dir
que havia guanyat
i durant els primers moments
no m’ho podia
creure: vaig trigar una mica a
reaccionar.

BUTLLETÍ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

Una de les coses que destacava el jurat
és la seva maduresa en els textos, força inusual en una
persona tan jove. Què
n’opina?
No sé si sóc més
madura que la
majoria de persones a la meva
edat. Potser el
que passa és
que no hi
ha tantes
persones de la
meva edat
que escriguin
i siguin llegides.
Estem acostumats a
llegir autors i autores més
grans i quan ens topem amb
una escriptora jove ens sorprèn que
també pugui tenir una veu ferma o madura:
però em sembla que moltes persones joves la
tindrien, si es posessin a escriure.
També destaca dels contes que tot i ser
de temàtiques molt variades estan concebuts des d’una mirada personal. Les
seves vivències són font d’inspiració?
Sempre. Però mai no són vivències directament plasmades sobre el paper: m’agrada barrejar-hi la fantasia, alterar-les i canviar fets, inventar personatges, situacions... Això és el més
plaent: la creació. Les vivències són només la
matèria primera, que després s’ha d’elaborar,
se li ha de donar forma.
D’on li ve aquesta afició d’escriure?
De petita escrivia notes per als meus pares,
contes per a mi, poemes... Sempre he anat
escrivint, amb algunes interrupcions més o
menys llargues, però tard o d’hora hi he tornat
sempre. També hi fa que escriure és la millor
manera que tinc d’expressar-me, i coses complexes que no seria capaç d’explicar parlant,
les puc desenvolupar escrivint sense cap problema.
I en concret, als contes?
Els contes són un gènere en què des de petita m’hi he sentit còmoda: puc desenvolupar
una història que de vegades parteix d’una
anècdota molt petita i en resulta un conte que
transmet unes emocions, o que fa pensar, i que
amb poques pàgines pot ser intens, captivador
i memorable.

Ha provat d’endinsar-se a
altres gèneres narratius?
Bé, la poesia, per a mi, va ser un assaig adolescent, i no sé si mai tornaré a escriure’n. Pel que
fa a la novel·la o el teatre, són gèneres que no
descarto: m’atrauen.
Vostè participarà en els actes de celebració del 10e aniversari de la Biblioteca Municipal de les
Franqueses juntament amb altres
autors locals,
com Josep Maria Buixareu i
Toni Argent.
Com veu la
cultura a les
Franqueses del
Vallès?
Em sembla que en municipis petits com Les Franqueses és difícil crear una oferta cultural molt variada com la que
ofereixen les ciutats grans.Tanmateix, iniciatives
com les de la Biblioteca són molt positives. Si
des de les biblioteques, les llibreries, els centres
culturals, l’Ajuntament, etc. hi ha implicació i ganes de fer coses, la gent respondrà.
Com creu que es pot incentivar
la lectura entre els més joves?
Se’ls ha de deixar que descobreixin quin tipus
de lectures els agraden, portar-los a la biblioteca, donar exemple llegint els que som més
grandets... Però mai imposant. Les lectures obligatòries són un antídot segur contra l’afició a
la lectura. Que triïn, que trobin. I si no llegeixen
“Misericordia” de Benito Pérez Galdós ara, ja
ho faran més endavant, si volen.
Quins autors recomanaria
a persones de la seva edat?
D’autors catalans els recomanaria a J.N. Santaeulàlia, que fa unes novel·les negres elegants,
ben escrites, detallistes, i desenvolupa molt bé
els ambients i els personatges. D’italians recomano els contes de Primo Levi, sobretot “El
sistema periòdic”. Els contes d’aquest llibre
porten per títol elements de la taula periòdica que juguen algun paper en cada història: de
vegades són divertides, de vegades colpidors, i
cap no et deixa indiferent. Recomanaria també
que llegissin algun llibre de Nick Hornby: és un
autor divertit i desenfadat anglès que s’atreveix
a parlar amb sentit de l’humor tant dels fanàtics del futbol com de les relacions de parella
que trontollen.

