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

Ajuntament
Oficines del SAC de l’Ajuntament 93 846 76 76
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
CAP Bellavista 93 861 80 30
CAP Corró d’Avall 93 840 42 00

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

Centres per a la gent gran
Casal d’avis i Centre Social de Bellavista 93 846 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
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
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Centres culturals
Centre Cultural Can Ganduxer 93 846 65 06
Biblioteca Municipal 93 840 43 88
Casal Cultural de Corró d’Avall 93 846 83 16
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

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

Centres educatius i formatius
Escola Bressol Municipal Massagran 93 840 35 75
Escola Bressol Mpal. Les Tres Bessones 93 849 84 83
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 Les Franqueses 93 840 22 15
IES Lauro 93 840 28 52
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

Esteve Ribalta Sánchez
Alcalde

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

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

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

Amb la publicació d’un nou volum de la col·lecció local de les Franqueses hem volgut
apropar i recordar uns anys de la nostra història caracteritzats per la derrota militar, la
dictadura i la supressió de drets, i sobretot per la situació precària després d’uns anys de
guerra.
Si la història ens ha de servir per millorar, aquests anys aparentment de precarietat en
tots els àmbits, ens aporten un seguit d’aprenenentatges i una riquesa oculta que ens ha
d’aportar molt a la nostra societat de començaments del segle XXI.
Un seguit de valors com l’esforç, la paciència, l’austeritat, la riquesa espiritual, la solidaritat, les conviccions socials i polítiques avui en dia no tenen la vigència que aleshores tenien,
i en alguns aspectes potser som ara més pobres.
Quan es critiquen situacions que viuen col·lectius com els immigrants no puc evitar
recordar que no fa gaire els nostres pares i els nostres avis no estaven tan lluny d’aquestes
realitats.
Ens acostumem ràpidament al benestar. Som nous rics que no recordem l’esforç que ens ha costat arribar fins aquí. I
per això és que la memòria històrica és
útil i necessària. Els anys de bonança que
han precedit l’actual situació econòmica
s’han caracteritzat pel menyspreu de valors com l’esforç o l’austeritat, i el destí
finalment sempre ens ve a recordar que
aquest no és el camí.
Malauradament els que ara pateixen
les conseqüències de la situació són víctimes d’una altra opressió més subtil i disfressada, però no menys greu, i que ens ha
de portar obligatòriament a un replantejament global del sistema econòmic.

OPINIÓ

CALAIX DE SASTRE

TELÈFONS D’INTERÈS
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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
ALCALDIA I EDUCACIÓ
Esteve Ribalta, dimecres de 16 a 18 h
CULTURA
Teresa Buigues, dijous de 16 a 18 h. Can Ganduxer
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PAGESIA
Teresa Buigues, dimarts de 10 a 12 h. Masia Can Ribas
ESPORTS I SERVEIS MUNICIPALS
Josep Badia, dimarts de 19 a 20 h. PME
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRA PÚBLICA
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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La remodelació d’aquest tram suposarà una millora estètica i una major pacificació del trànsit
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La remodelació de la carretera de Ribes entre
la rotonda de Can Mònic i la plaça de l’Escorxador, que s’suposaran l’ampliació de la zona
de vianants i atorgarà a aquesta part del municipi una millora estètica i una major pacificació
del trànsit, han començat aquest mes de juny.
En aquesta actuació, inclosa dins dels Fons
Estatal d’Inversió Local, també s’ha tingut present a l’igual que el tram de la carretera de
Ribes entre la plaça Gaudí i la plaça de l’Ajuntament, les aportacions de les veïnes i veïns
de les Franqueses del Vallès que van participar
en l’enquesta ciutadana a partir del projecte
presentat al 2007.
L’actuació comportarà augmentar l’amplada de les voreres, amb amplades de 4 metres,

la vorera oest i entre 5 i 2.80 metres la vorera
est, el trasllat de la parada d’autobús, renovació de serveis urbans en les voreres, renovació
de guals, enllumenat i mobiliari i la compatibilitat amb el futur parc de Can Mònic. També
hi hauran ressalts de velocitat d’entrada, nova
senyalització viària i s’aprofitaran les obres per
a soterrar el cablejat aeri, renovar el clavegueram i la xarxa d’aigua.
Una de les aportacions de la ciutadania
que es va posar de manifest en l’enquesta sobre la remodelació de la carretera de Ribes
expressava la preocupació per la reducció
de les actuals places d’aparcament gratuït en
superfície i això es tindrà present al projecte.
Finalment s’han augmentat les places d’estaci-

onament previstes al projecte inicial, ja que es
consideren essencials pel comerç i l’activitat
econòmica de la carretera. Aquest aspecte
es va debabre àmpliament en la presentació
pública dels dos projectes que es van fer el
passat 29 de gener al Centre d’Art i Noves
Tecnologie Can Font.
L’execució del projecte, amb un pressupost de 560.975 euros, serà de sis mesos.

Les obres d’aquest projecte,
amb una durada de cinc
mesos, ja han començat

Adequació de la plaça Major de Bellavista
El projecte d’adequació de la Plaça Major
de Bellavista, inclòs dins dels Fons Estatal
d’Inversió Local, comportarà una millora de la
integració d’aquest espai, un dels més utilitzats
pels veïns i veïnes, amb el seu entorn.
L’actuació de la part superior de la plaça
comportarà un canvi substancial, oferint un
aspecte visual agraït que convidi a fer-hi vida.
El projecte preveu el canvi de tot el paviment existent per un de pedra natural. També
es faran nous els escolcells de protecció de la
base dels arbres amb xapa d’acer corten. La
part elevada de la plaça corresponent amb
els quiosc s’ampliarà i es connectarà amb una
rampa a la carrer per a fer-la accessible.

Els bancs perimetrals existents es treuran i
es col·locaran en un cantó bancs-barana de
formigó i en un extrem de la plaça mobiliari
urbà aïllat tipus “banco longo” amb respatllers.
També es substituiran les baranes, que seran
de fusta.
L’actuació preveu, igualment, tractar les
façanes posteriors de les edificacions adjacents corresponents a l’àmbit de la plaça mitjançant vegetació.
El pressupost de l’obra és de 295.985
euros.

Transformació
de la carretera
de Ribes en
una Rambla
de vianants

ACTUALITAT

ACTUALITAT

Remodelació de la carretera de Ribes entre
la rotonda Can Mònic i la plaça de l’Escorxador

Al mes de juny es va posar
en marxa el projecte remodelació del tram III de
la carretera de Ribes, actuació inclosa al Fons Estatal d’Inversió Local, que
transforma l’espai en una
rambla de vianants des de
la plaça Gaudí a la plaça de
l’Ajuntament, amb connexió de vianants a la plaça de
l’Ajuntament. Aquesta actuació
ha incorporat les aportacions
que van realitzar els veïns i veïnes
a través de l’enquesta ciutadana.
Recordem que l’actuació inicial es
va presentar a finals del 2007 i durant
quatre mesos els ciutadans i les ciutadanes de les Franqueses van poden participar
activament en la reconversió de la carretera
de Ribes aportant suggeriments, alternatives
i propostes a l’estudi que ara s’han tingut en
compte.
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La carretera
de Ribes es
transformarà en una
rambla de vianants

Doble sentit de circulació
Un dels punts que va generar més debat del
projecte va ser la conversió de la via en un sol
sentit de circulació, amb una majoria de ciutadans posicionats en contra d’aquest plantejament per les conseqüències d’embussos de
circulació i repercussió del trànsit a altres vies
del municipi. Finalment el projecte manté el
doble sentit de circulació, però amplia la zona
de preferència per als vianants, construint
una rambla entre la plaça Gaudí i la plaça de
l’Ajuntament.

Aquest tram es connectarà amb la plaça del
consistori, augmentant l’espai de passeig, preservant l’arbrat actual i renovant també l’enllumenat, paviments i mobiliari urbà.
Pel que fa al pas dels vehicles, el carril de
circulació central serà substituït per la rambla
de vianants i el trànsit serà desviat per les calçades laterals en els dos sentits de la circulació. La transformació de la carretera comportarà la pacificació de la zona, oferint com
a via alternativa pels vehicles que travessin el

municipi altres infraestructures viàries que en
breu estaran en funcionament com és el cas
de l’obertura de la ronda nord prevista per al
mes de març.
Altres aspectes que s’han incorporat en
la remodelació del tram III de la carretera de
Ribes ha estat la creació d’un carril bici. El projecte inicial no ho preveia, però era una de les
demandes recollides pels ciutadans i ciutadanes en l’enquesta participativa.

El projecte es fa en dues fases,
la primera de dos mesos de
durada, afecta les calçades
laterals i la segona, de quatre
mesos, la part central
Tot plegat suposarà donar un caire de passeig
urbà a la carretera de Ribes, potenciant l’activitat social i comercial transformant la carretera en una rambla. Aquesta actuació permetrà
augmentar l’espai destinat a vianants, de relació i oci, reduint el trànsit interurbà i eliminant
el pas de vehicles pesats, aconseguint així una
millora en la seguretat de vianants i vehicles.
El termini d’execució de l’obra, que té un
pressupost d’1.232.965,51 euros, és de sis
mesos.

Les obres començaran després de la Festa Major de Bellavista

La rambla de vianants es connectarà amb la plaça de l’Ajuntament
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L’entrada principal del nou IES de Corró d’Avall
estarà a la cruïlla entre els carrer Joan Maragall
i la carreta de Ribes, possibilitant l’accés a aules
i a la sala polivalent a partir del porxo.

ACTUALITAT

Nou IES de les Franqueses del Vallès
per al curs 2009/2010

Accessos des de l’exterior
i en horari extraescolar

El segon Institut d’Ensenyament Secundari de
les Franqueses del Vallès, situat a la confluència
dels carrers de Joan Maragall amb carretera
de Ribes de Corró d’Avall, serà una realitat
per al curs 2009/2010.
El nou equipament, que inclourà 3 línies
d’ESO i 2 de batxillerat, conjuntament amb els
dos nous centres d’educació infantil i primària
que s’han de construir a Corró d’Avall i Bellavista, suposarà donar resposta a la demanda
de places escolars a les Franqueses que en els
darrers anys havia augmentat considerablement a conseqüència de l’increment de població sense que aquesta demanda de places
educativa fos coberta de manera satisfactòria.
El solar del nou equipament, les obres del
qual ja són ben visibles, té una superfície de
5.621 m2 amb una ocupació de
parcel·la de 1.981 m2.
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La forma del solar ha condicionat els diferents
volums que s’edifiquen, disposats seguint els
carrers Joan Maragall i la carretera de Ribes en
forma de U envoltant la pista esportiva que es
situa al centre del solar.
Al davant del carrer Joan Maragall es situen
els volum principals que contenen la totalitat
de les aules així com la secretaria i els departaments. Aquests volums són de planta baixa
+ 2, però s’ubiquen decalats adaptant-se al
carrer. La totalitat de les aules regulars estan
orientades al nord. Les aules específiques, com
ara laboratoris i aules tallers així com el departament i les tutories estan orientades al sud i,
per tant, disposaran de làmines orientables de
protecció solar.

Seguint la carretera de Ribes i en la planta
baixa es trobarà la biblioteca i l’Ampa, amb
l’accés des de l’exterior i des del vestíbul d’entrada, la cuina amb el menjador-cafeteteria,
també amb accés de serveis des de l’exterior
i els vestidors i sala polivalent-gimnàs. Es podrà accedir a la pista esportiva fora d’horaris
escolars. Davant del carrer Sant Joaquim es
trobarà la zona de jocs, amb un accés a les
pistes i vestidors. Entre la zona de jocs i la pista
esportiva hi haurà unes grades.
El nou IES comptarà amb aules d’informàtica, visual i plàstica, música, tecnologia, laboratori, pistes esportives, gimnàs cobert, biblioteca,
menjador i transport. Tot l’equipament comptarà amb connexió WIFI.
Pel que fa al projecte educatiu del centre, l’IES Les Franqueses II donarà satisfacció
a l’ampliació de les necessitats educatives del
municipi seguint els principis d’integració, participació i corresponsabilitat. Tot això ho farà
un claustre jove, il·lusionat i amb nous projectes, tot dialogant amb la comunitat educativa.
També es considera important l’atenció a
la diversitat i a les particularitats de cada noi/
noia així com potenciar els valors socials democràtics, ajudant els nois i noies en el procés
de creixement, tot acompanyant-los i fent-los
estimar tot el que els envolta.
Aquest institut, que realitza l’empresa pública de la Generalitat Gisa, suposarà una inversió de 5.995.000 euros.
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Imatge del projecte del nou CEIP Les Franqueses II

El CEIP Les Franqueses s’ubicarà al carrer del Valldoriolf de Bellavista

El CEIP les Franqueses II al 2009
L’Ajuntament realitza gestions per accelerar
la construcció de l’equipament
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L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès
continua fent gestions per tal que el nou CEIP
de Bellavista, anomenat provisionalment CEIP
Les Franqueses II estigui en funcionament com
abans millor. Aquest nou equipament escolar
està previst que es posi en marxa durant el
curs 2009/2010, a començaments del 2010.
El centre educatiu s’ubicarà al carrer de
Valldoriolf núm. 22 de Bellavista. La Generalitat de Catalunya, a través de l’empresa pública
GISA, va adjudicar fa temps la licitació de les
obres i el projecte, però el començament
de la seva construcció s’ha endarrerit
respecte dels terminis previstos inicialment
motiu pel qual des del consistori s’estan fent
esforços perquè el Departament d’Educació
de la Generalitat compleixi els compromisos adquirits al seu moment i que el centre
estigui en funcionament per al proper curs
2009/20010.

Projecte educatiu
entusiasta

Coincidint amb la setmana de la Diada de Sant
Jordi, el 23 d’abril van començar els primers
moviments de terres del projecte del CEIP
Camins de Corró d’Avall. Aquest equipament
es va adjudicar, de forma provisional, el dimarts 21 d’abril a l’empresa UTE IMAPHRO,
pel preu de 4.117.396,56 €, més 658.783,45
en concepte d’IVA, i un termini d’execució de
vuit mesos, quatre mesos corresponents a la
primera fase.
L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès
avançarà l’obra i el finançament per part del
Departament d’Educació en els exercicis 2010
i 2011 del CEIP Camins per tal que a l’inici
del curs escolar 2009-2010 el alumnes puguin
gaudir d’un equipament docent adequat amb
les seves necessitats i garantir una escolartizació amb les millors condicions possibles.
El Govern de la Generalitat va aprovar
el dimarts, 24 de març, diverses partides per
a actuacions en matèria educativa entre les
quals es troba el CEIP Camins de les Franqueses del Vallès. La Generalitat destinarà 5,6
milions d’euros per a la redacció, execució i
direcció d’obres del CEIP Camins.
En l’actualitat el centre es troba instal·lat
en mòduls prefabricats emplaçats a una zona
d’equipaments situada al carrer Rafael Alberti
núm. 2 de Corró d’Avall, i dóna servei a dues
línies d’infantil.
El nou equipament es construirà en un
solar que es troba situat al costat nord del
nucli de Corró d’Avall just a la cruïlla del camí
de Can Mariano i el camí del Cementiri. La
parcel·la té una superfície total de 8.000 m².
És de forma trapezoïdal, amb orientació principal nord - sud, i dóna continuïtat a una peça
d’equipaments existents i zona verda que defineixen en l’actualitat el llindar entre la zona

Mentrestant, el CEIP les Franqueses II
es troba ubicat provisionalment al
CEIP Guerau de Liost i ofereix
un projecte educatiu entusiasta amb objectius tan
destacats, entre d’altres
com, educar a les nenes i nens a “saber fer”,
entendre l’escola com
el lloc on mestres i
famílies “ensenyen a
ser”, acceptar els actuals reptes escolars
o obrir l’escola a l’entorn.

de teixit residencial de baixa densitat on es
situen i el mosaic agroforestal que envolta el nucli urbà.
La forma general de l’edifici pretén incorporar un diàleg entre els volums que el
conformen i l’entorn on es
situa, de forma que configuri un objecte arquitectònic singular on el
nou edifici s’integri com
una peça més dins del
conjunt d’elements que
configuren la transició
entre la ciutat i el camp.
La proposta del nou
equipament es configura
a partir de la relació entre
camp-ciutat, tradició i tecnologia, amb la voluntat de que
malgrat es tracti d’una edificació aïllada al límit de la trama urbana consolidada, aquest nou centre escolars trobi en
els elements del passatge rural que l’envolta,
els arguments on arrelar i situar-se en el lloc.
El CEIP Camins, vol ser la porta o llindar de
la ciutat a partir del qual retrobem els camins
ancestrals que relligaven el territori, el sòl productiu agrícola i el paisatge que encara avui es
conserva i que és tant característic del Vallès.
L’aulari d’infantil es projecta en una de les
barres laterals, a partir d’un volum de planta
baixa, amb passadís central i orientació sud.
La façana sud disposa d’un porxo exterior
que relaciona les aules amb el pati d’infantil
i protegeix de l’assolejament i la pluja. El passadís central s’il·lumina i es ventila mitjançant
la disposició de patis de llum i el retranqueig
de les façanes.

De la mateixa forma, a l’altra banda del pati central, es
situa l’aulari de primària, amb un volum de
planta baixa i planta pis, que vola sobre del
mur de gavions de pedra configurant un porxo d’accés, i que té en el seu extrem oposat la
zona de vestuaris i el gimnàs.
Entre aquests dos volums paral·lels al mur
de pedra, es trobarà la zona d’administració i
serveis. Aquesta es planteja com un volum de
planta baixa i passadís central, que es separa
del mur de pedra per a configurar un pati o
espai d’arribada al centre, i que a més a més
disposa de diversos patis interiors que garanteixen la il·luminació i ventilació natural de la
totalitat de les dependències.
L’espai lliure que configura la U ocupat per
la pista esportiva i el pati de primària, on es
preveu que sigui plantat un arbre com a senyal d’arrelament del centre al lloc.
L’escola s’organitza en tres zones: la zona
sud (infantil i cicle inicial de primària.), la zona
central (administració i serveis) i la zona nord
(aulari de primària i gimnàs). Es preveu que
cada zona disposi d’un accés independent, els
quals estaran relacionats mitjançant la zona
d’administració, i per tant, si es considera oportú aquests accessos es podran centralitzar.
A la zona central conflueixen totes les
relacions funcionals i visuals de l’edifici: amb
el pati interior, amb el carrer, amb l’aulari de
primària, amb el paisatge, amb l’aulari d’infantil i on es troba la consergeria i la secretaria,
la zona d’administració (despatx de direcció,
cap d’estudis, tutoria i sala per a instal·lacions
d’informàtica), el menjador (amb la cuina) i la
biblioteca i l’AMPA.

ACTUALITAT

ACTUALITAT

El CEIP Camins de Corró d’Avall iniciarà el
curs 2009/2010 en el nou equipament

9

Plànol del nou equipament on ja han començat les obres
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Els projecte de remodelació del carrer Aragó,
entre la plaça d’Espanya i el carrer de Cardedeu, que ja s’ha iniciat, és una de les actuacions
incloses al Fons Estatal d’Inversió Local.
Les obres suposaran l’ampliació de la vorera de la part oest mitjançant la supressió
de la zona d’aparcament en semibateria i de
la rampa de l’estació. Veïns i veïnes d’aquest
espai així com els usuaris del servei de RENFE fa temps que havien demanat mesures en
aquest sentit perquè l’excessiva inclinació de
la vorera es considera perillosa.
Fins ara el carrer Aragó estava condicionat
d’una manera molt forta per la infrastructura
de RENFE i tenia el trànsit rodat com a protagonista de la via. Amb l’actuació de millora
es vol convertir el carrer en un espai accessible i participatiu per al ciutat, un nou lloc de
relació per a les ciutadanes i els ciutadans de
Bellavista, en la mateixa línia del que també es
farà amb la plaça d’Espanya.

35 noves places
d’aparcament a la zona
Les obres d’aquest projecte preveuen suprimir 25 places d’aparcament en bateria, però
a la zona es guanyarna un total de 35, ja que
l’Ajunament ha fet gestions per habilitar de
forma immediat un nou espai d’aparcament al
carrer d’Aragó cantonada carrer d’Extremadura amb capacitat per a 60 llocs
d’aparcament.
Des del consistori també s’està
negocioant amb
ADIF per poder
utilitzar l’aparcament de l’estació de RENFE
i disposar d’un
centenar més
de llocs d’aparcament. Es preveu

facilitar l’accés a Bellavista des d’aquest espai
amb la instal·lació d’un ascencsor exterior.
Pel que a la remodelació del carrer d’Aragó, un dels aspectes que cridarà més l’atenció
en aquest projecte serà l’aixecament d’un mur
prefabricat de formigó de morfologia ondulant i semitransparent, combinat amb parts
massisses i buides, que separarà visualment i
física la vorera de la infrastructura ferroviària.
Aquesta actuació també suposarà el
canvi del paviment, bancs, papereres,
fanals i arbres, que seran substituïts.
El termini d’execució de
l’obra és de cinc mesos, i el
pressupost és de 314.472
euros

El president de la Generalitat a les
Franqueses del Vallès amb motiu de
l’entrada en servei de la ronda Nord
Túnel de 388 metres
i actuacions en superfície

Es vol convertir el carrer
en un espai accessible i
participatiu per a la ciutat

Fotografia conjunta de les autoritats el dia de l’obertura de la ronda Nord

Gespa artificial i millora
dels accessos al camp
de futbol de Llerona

10

El projecte de col·locació de gespa artificial
i condicionament del camp de futbol de Llerona, que ja es troba en marxa, ha estat una
reivindicació demandada durant anys pels veïns i veïnes i entitats esportives del poble que
serà una realitat al 2009. Amb les obres, que
es finançaran amb els Fons Estatal d’Inversions
Locals, a més de la gespa es faran altres millores a l’equipament.
Així, hi haurà un arranjament dels accessos
perimetrals al camp de futbol i es contemplen també les instal·lacions de sanejament i
reg necessàries per al correcte funcionament
i manteniment de la nova superfície. A banda
de la millora de diversos aspectes del recinte,
el nou equipament comptarà amb porteries
per a futbol 11 noves, porteries abatibles de
futbol 7, banquetes, banderoles de corner,
xarxes de protecció en els fons de porteries i
marcador electrònic.
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L’àrea en la qual es concretaran les actuacions del recinte del
camp de futbol és una gran zona
d’uns 6,649 m2. El solar té forma
rectangular, presenta una topografia
plana sense importants desnivells i té
una superfície aproximada en la zona d’actuació de 5,928 m2 .
El terreny de joc del camp de futbol de
Llerona tindrà unes dimensions del camp de
104x57 metres aproximadament i disposarà
d’una zona perimetral de dimensions reglamentàries. La superfície total de gespa serà
d’uns 5.928 m2 (equivalent a un rectangle de
104x57). Transversalment la instal·lació es podrà adpatar a la pràctica del futbol 7, mitjançant el marcat de 2 camps d’aquesta modalitat a cada costat de la línia divisòria del camp
de futbol 11.

Gespa d’última generació
El projecte de remodelació suposarà dotar a
aquesta instal·lació d’una solució de paviment
de gespa sintètica d’alta qualitat de darrera
generació. Aquest material requereix d’un
menor i menys complex manteniment que
l’herba natural i garanteix i millora les condicions idònies per a la pràctica esportiva del
futbol.

Un altre avantatge de la gespa artificial és que
possibilita un ús més intensiu de la instal·lació
millorant la seva capacitat de servei. També
proporciona avantatges quan les condicions
climatgològiques són adverses, especialment
en cas de pluja, perquè la superfície drena l’aigua i no es converteix en un fangar.
Recordem que la remodelació d’aquest
equipament serà possible gràcies al conveni
que van signar l’estiu passat l’alcalde de les
Franqueses, Esteve Ribalta i mossèn Joan Vallicrosa, rector de la parròquia de Santa Maria de Llerona, que establia la cessió d’ús dels
terrenys de la parròquia de Santa Maria de
Llerona a l’Ajuntament de les Franqueses per
un termini de 25 anys.
El conveni ja contemplava diverses actuacions de reordenació de la zona com ara la
connexió d’aigües pluvials i de les residuals
dels vestidors a la xarxa pública de clavegueram, la instal·lació de dos punts d’enllumenat
a la zona d’accés de l’aparcament de la zona
esportiva o la instal·lació de la línia telefònica
a les dependències de la Parròquia. També estava prevista una nova regulació de l’accés a la
zona esportiva.
El pressupost de la remodelació del camp
de futbol de Llerona puja a 484.933,22 euros.

NOTÍCIES

ACTUALITAT

Remodelació del carrer Aragó entre
el carrer Cardedeu i la plaça Espanya

El dissabte, 25 d’abril, es va obrir al trànsit el
darrer tram de la ronda Nord amb la presència al municipi de les Franqueses del president
de la Generalitat de Catalunya, José Montilla
i del conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, Joaquim Nadal. Els alcaldes de les
Franqueses, Esteve Ribalta, Granollers,Josep
Mayoral i Canovelles, Josep Orive van acompanyar-los durant la visita que van fer a aquesta infraestructura que ha entrat en servei.
La rotonda de la plaça Francesc Macià del
nostre municipi va ser el punt de trobada de
les autoritats i veïns. El president de la Generalitat acompanyat del conseller i dels alcaldes
i autoritats va fer un breu recorregut fins al
viaducte que travessa el riu Congost. Joquim
Nadal, davant d’uns plafons, va explicar algunes característiques de l’actuació, assenyalant
en primer lloc el que “l’obertura de la ronda
Nord representa una aspiració pels municipis
de les Franqueses, Canovelles i Granollers. És
una obra que ha costat prop de 20 milions
d’euros que destaca pel viaducte sobre el riu
Congost, el calaix per passar sota la via del
tren i el soterrament que han completat una
gran infraestructura”.
Per a Nadal, “la part soterrada és el gran
canvi qualitatiu d’aquesta obra que amb una
part de carretera soterrada i l’altra en superfície permet una gran integració urbana. La suma
dels trams de superfície i el tram soterrat és el
que ha donat una solució idònia a l’obra”.
El president de la Generalitat de Catalunya, es va dirigir als presents manifestant que
aquesta infraestructura “incideix directament
en la vida dels ciutadans i els beneficiarà. Ha
estat una actuació urbanísticament delicada
on han intervinguts governs diferents i s’han
coordinat molts agents i administracions. Era
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una obra necessària, moderna i segura que
s’ha fet amb un alt nivell d’exigència”.
José Montilla va afegir que l’obertura de la
ronda Nord suposa arribar al final d’un camí
iniciat fa anys que ha comportat implicació,
exigència i diàleg amb molta gent i va agrair la
“paciència dels veïns de Can Calet”.
Per la seva banda, l’alcalde de les Franqueses del Vallès va destacar el soterrament d’una
part de la ronda Nord “com sempre havíem
demanat nosaltres. De cara als veïns de Can
Calet i a les necessitats locals s’ha ressolt
molt bé” i va manifestar que suposa un gran avenç per al municipi.
“Granollers, Canovelles i les
Franqueses hem guanyat
molt per la connectivitat que facilita i
continuarem guanyant amb altres
projectes del
municipi com
la transformació de la
carretera de
Ribes en un
passeig urbà,
una carretera que històr icament
era l’únic pas
per anar de
Barcelona a Vic
i que ara es podrà guanyar per a
la ciutat”.

El darrer tram que ha entrat en funcionament
de la ronda Nord té una longitud d’1 quilòmetre i inclou el soterrament al seu pas pel
barri de Can Calet de les Franqueses del Vallès. Aquesta obra permet la connexió entre la
C-17 i la C-60 i l’AP7.
En total la ronda Nord ha suposat una inversió de 66,4 milions d’euros de la qual, 19,7
corresponen als treball de soterrament. S’ha
construït un nou túnel de 388 metres i s’han
urbanitzat nous vials en superfície. El túnel urbà
està format per dos tubs paral·lels, un per sentit, amb un carril de circulació cadascú.
La construcció del túnel s’ha completat
amb sistemes d’enllumenat exterior i interior, de seguretat i de control operatiu. En els
sistemes de seguretat destaquen la instal·lació
de detectors de fum, circuit de TV, ventiladors
i senyalització de tancament de túnel.
En superfície s’ha urbanitzat el carrer del
Pont amb un carrer amb dues calçades separades per una mitjana d’1 metre. Cada calçada
compta amb dos carrils de circulació i un carril
d’aparcament. Les tasques d’urbanització han
inclòs la formació de voreres per a vianants
que permeten connectar el municipi de les
Franqueses amb el de Canovelles, reforçant el
caràcter urbà de l’actuació.
Es preveu que per la ronda Nord hi circulin
diàriament uns 18.000 vehicles, la meitat per la
part soterrada i l’altra meitat en superfície.
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Els regidors i regidores es va fer aquesta fotografia conjunta

Commemoració dels 30 anys
d’ajuntaments democràtics a
les Franqueses

12

Les Franqueses del Vallès va commemorar el
dissabte, 30 de maig, els 30 anys d’ajuntaments
democràtics amb diversos actes realitzats durant la tarda. Una sessió de portes obertes de
l’edifici consistorial a les ciutadanes i ciutadans
del municipi entre les 16 h i les 19 h va iniciar
el programa.
Durant el recorregut els assistents van conèixer una part de la història del municipi i de
l’edifici consistorial sufragat i cedit a les Franqueses del Vallès pel seu fill predilecte Joan
Sanpera i Torras l’any 1912.
Tanmateix l’acte més destacat va ser el
reconeixement a les regidores i regidors del
ajuntaments democràtics d’ençà de 1979.
També estaven convidades les entitats del
municipi en reconeixement a la seva aportació democràtica i social en aquest període de
temps.
L’acte institucional de commemoració dels
30 anys dels ajuntaments democràtics va reunir una cinquantena de regidors i regidores
a la Sala de Plens del consistori. L’alcalde de
les Franqueses del Vallès, Esteve Ribalta
va agrair la seva presència, “lamentat
l’absència dels que ens han deixat
i dels que no han donat prou importància a l’acte”.
L’alcalde va afegir que “la
institució està per sobre de
les persones” i va recordar
que l’ajuntament de les
Franqueses “sempre tindrà les portes obertes”

Sessió especial
Els regidors i regidores de
l’any 1979 assistents a l’acte,
encapçalats pel primer alcalde
dels ajuntament democràtics,
Ricard València, van ocupar els seients destinats als membres electes de
la corporació dins la sala de plens com a
mostra d’homenatge als inicis d’un període
difícil i engrescador a l’hora.
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Després de recordar algunes anècdotes, Ricard València va simular la celebració d’un ple
especial en el qual es va aprovar per unanimitat un moció, presentada pel mateix València,
demanant harmonia al municipi.
Una vegada es va donar per aixecat aquest
ple especial, es va fer un lliurament d’obsequis
elaborats expressament per a l’ocasió als diferents regidors i regidores assistents a l’acte
així com els representats de les entitats de les
Franqueses.
Acabat el lliurament es va fer una fotografia commemorativa a les portes de l’ajuntament de les regidores i regidors presents.
Tot seguit, les alumnes de l’Escola de Música
Municipal Claudi Arimany de les Franqueses,
Clàudia Pujol i Núria Margalef van interpretar
al vestíbul del consistori diverses composicions per a flauta i violoncel.
Un aperitiu servit al pati interior del consistori va posar el punt i final a la lluïda commemoració dels 30 anys dels ajuntaments
democràtics a les
Franqueses del
Vallès

Fa uns mesos l’Ajuntament va iniciar el procés
d’elaboració del Reglament de Participació
Ciutadana, un document normatiu que sistematitzarà i actualitzarà els espais i mecanismes
de participació existents, així com establirà un
marc de referència per a poder-ne crear de
nous. El Reglament de participació ha de ser
una peça fonamental per mantenir, consolidar
i augmentar la confiança i voluntat mútua de
col·laboració entre l’administració i la ciutadania, com a element essencial de la cohesió
ciutadana. Amb aquest reglament s’establiran
elements com: què i com l’administració ha de
comunicar les seves accions i en quins casos
ha de demanar l’opinió, com fer arribar propostes als dirigents municipals, com i en quin
termini han de respondre.... Es tracta d’establir
les normes per tal que la ciutadania pugui implicar-se i participar en les polítiques públiques
del municipi.
El procés d’elaboració del Reglament consta de quatre grans fases: anàlisi de la normativa
sobre participació; consulta interna a l’equip
tècnic i grups municipals; consulta a la ciutadania; i Redacció i aprovació final. Amb la informació recollida, s’ha elaborat el Document de
Bases per al Debat, que servirà per iniciar la
consulta a la ciutadania i el dissabte 3 d’octubre de 2009, es realitzarà un taller participatiu
obert al conjunt d’associacions i veïns i veïnes
de les Franqueses.

Propostes i idees
d’estalvi i eficiència
energètica pel PAES
L’Ajuntament de les Franqueses està treballant
en l’elaboració del Pla d’Acció de l’Energia Sostenible (PAES), amb el suport de l’empresa consultora medio-ambiental AUMA i la Diputació
de Barcelona. Amb aquest Pla es tindrà un diagnòstic de l’estat actual del municipi en matèria
d’estalvi i eficiència energètica i es definiran les
accions a impulsar durant els propers anys.
Durant tot el mes de maig s’han pogut formular propostes i enviar idees per aquest pla a
través de la pàgina. El personal que treballa a
l’ajuntament i als serveis municipals també ha
participat en aquest Pla, diagnosticant elements
de millora per a l’estalvi i l’eficiència energètica
al seu lloc de treball.
Les accions que es plantegin al PAES aniran
encaminades a assolir els objectius fixats per la
Unió Europea per a l’any 2020, de reducció de
més del 20% les emissions de gasos d’efecte hivernacle en el municipi, augment d’un 20% l’eficiència energètica i tenir una quota d’un 20%
en fonts d’energia renovables.
Els objectius fixats per la UE per a l’any
2020 són força ambiciosos, i per al seu compliment és imprescindible la col·laboració i responsabilització de tota la ciutadania, a més de la
implicació de l’Ajuntament.

L’Ajuntament de les Franqueses presenta
el projecte Bellavista Sí! a la convocatòria
de subvencions de millora de barris

NOTÍCIES

NOTÍCIES

Elaboració del Reglament de Participació Ciutadana

una puntuació d’aspectes com el grau d’intensitat dels problemes urbanístics, socioeconòmics
i ambientals o la valoració de l’impacte que
el projecte pot tenir en l’àmbit d’actuació. La
selecció dels projectes que es beneficiaran de
l’ajut depèn en part dels altres projectes que
concursin en aquesta convocatòria.

Jornada partipativa
En el marc d’aquesta iniciativa hem de recordar que la plaça Major de Bellavista i el Casal
d’Avis van acollir amb gran èxit el dissabte, 14
de febrer, la jornada Junts millorem Bellavista.
Participa-hi!.
El 14 de febrer es va fer una jornada participativa amb una vessant lúdica i una altra de treball en tallers

L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès
ha presentat el projecte de Bellavista,Sí! a la
convocatòria de subvencions d’enguany de la
Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris,
àrees urbanes i viles que requereixen atenció
especial, més coneguda com a Llei de Barris.
A través d’aquesta Llei, la Generalitat de Catalunya finança el 50% dels projectes d’intervenció integral de diversos barris i viles del
territori català.
Les Franqueses presenta un projecte de
millora integral de Bellavista, que té com a
principal objectiu millorar la qualitat de vida
dels seus habitants i també de tot el municipi.
Es proposen actuacions en diversos camps:
l’accessibilitat, l’urbanisme, la igualtat de gènere, la dinamització comercial, la convivència, les
noves tecnologies... En l’elaboració del projec-

te l’Ajuntament ha comptat
amb l’ajuda d’un equip
redactor extern, l’assessorament tècnic i el suport
econòmic de la Diputació
de Barcelona, així com la
participació de la ciutadania
en la definició del diagnòstic del barri i algunes propostes d’actuació.
El termini per a la presentació de sol·licituds va
acabar el passat 11 de maig,
i es preveu que la resolució
es realitzi en els mesos següents. La valoració dels projectes està regulada a través de
la pròpia llei i funciona mitjançant
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El PSC guanya àmpliament les
eleccions europees a les Franqueses
El Partit Socialista de Catalunya va guanyar
àmpliament les eleccions europees a les Franqueses del Vallès que es van celebrar el passat
diumenge, 7 de juny. Els socialistes van obtenir
1.434 vots (35%).
A la comarca del Vallès Oriental i a Catalunya, el PSC, continua sent el partit amb més
vots, a l’igual que ha passat a les Franqueses
del Vallès. Al Vallès Oriental el PSC va obtenir
37.001 vots (36%).
Al nostre municipi el PSC va obtenir 1.434
vots (35,24%). Per darrera es van situar CiU
amb 991 vots (24,35%), PP, 640 vots (15,73%),
ERC-Europa dels Pobles, 336 vots (8,26%), i Iniciativa per Catalunya-EUiA, 200 vots (4,92 %).
El nombre de vots nuls va ser de 28 (0,68 %) i
el de vots en blanc de 145 (3,56%).
En aquestes eleccions van exercir el seu
dret a vot un total de 4.097 votants sobre un
cens de 12.674 electors, la qual cosa situa la
participació en el 32,33 %.
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Eleccions Parlament Europeu 2009
PSC: 35%

PP: 16%

IC-EUiA: 5%

CIU: 24%

ERC-Edp: 8%

Altres: 2%
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Una opereta musicial va cloure la Mostra en la present edició

La companyia de Molins de Rei Filagarsa, amb
l’obra “L’Àngel de la Música” ha estat la guanyadora de la III Mostra d’Arts Escèniques
“Festival dels Amateurs” de les Franqueses,
que es va cloure el passat dissabte 18 d’abril al
Teatre-Auditori de Bellavista amb la representació de l’espectacle “Ruddigore o la nissaga
maleïda” a càrrec de la companyia barcelonina
EGOSteatre.

El premi per a la companyia de Molins de Rei,
que va portar a escena el 28 de febrer un
musical basat en la novel·la El fantasma de
l’Òpera, dotat amb 500 euros, el van decidir
mitjançant votació els espectadors que han assistit a les set representacions de companyies
amateurs que han passat per la mostra: Punt i
Seguit de Terrassa, Tandem Grup de Teatre de

Santa Perpètua de Mogoda, la companya La
K-Mama de Calafell, el grup de teatre granollerí Xivarri, la companyia Filagarsa, de Molins
de Rei, el grup Tràfec Teatre de Bera i la companyia Societat Recreativa Els Nous Ponts, de
Tiana. Totes les companyies participants van
rebre un premi, valorat en 600 euros de mans
de l’alcalde Esteve Ribalta, i de la regidora de
Cultura, Teresa Buigues.
La tercera edició de la Mostra d’Arts Escèniques, que ha tingut una bona acollida de
públic i un elevat nivell de les obres presentades, es va cloure amb la representació de
“Ruddigore o la nissaga maleïda” a càrrec de
la companyia barcelonina EGOSteatre, una
opereta musical basada en Ruddigore or the
with’s cure, de William Schwenck Gilbert i
Arthur Sullivan que s’ha pogut veure al Versus
Teatre de Barcelona.
Tant la direcció d’aquesta obra d’EGOS
teatre per part de Joan Maria Segura, com la
interpretació dels actors i l’acompanyament al
piano de Francesc Mora van posar una nota
molt alta a la cloenda de la III Mostra d’Arts
Escèniques “Festival dels Amateurs” de les
Franqueses.
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Massiva participació a les
rues i la festa de carnaval
Un miler de persones i 10 comparses van
participar, el dissabte 21 de febrer, al Carnaval
de les Franqueses del Vallès, que va tenir dues
rues simultànies que van sortir des de Corró
d’Avall i des de Bellavista.
Can Ganduxer va ser el punt de sortida a
partir de les cinc de la tarda de les 3 rues de
Corró d’Avall, ‘Selva salvatge’, del Casal Infantil
de Corró d’Avall, ‘Menjar saludale’, del Centre
de Joves de Corró d’Avall i ‘Camins ben nets’
de l’Ampa del Ceip Camins.
Des de Bellavista van sortir 7 comparses
amb motius com ‘Any xinès’ de l’AAVV de Bellavista, ‘Hippis Bellavista’, del Centre de Joves
de Bellavista, ‘Los Tunos de la Hermandad’, de
la Hermandad Rociera de Bellavista, ‘Fama a
ballar’, de l’associació Apadis o ‘El Mirador’ del
Ceip Les Franqueses II.
Les dues rues, després de recórrer els
principals carrers del municipi, es van trobar
a la zona esportiva de Corró d’Avall, on es
va iniciar la festa del Carnestoltes, amb animació infantil a càrrec del grup Amadeu i Cia,
l’exhibició de comparses davant l’escenari i un
espectacle de foc amb el Grup de Diables Els
Encendraires.
A continuació es va fer el lliurament de
premis del concurs de comparses Carnestoltes 2009.
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El jurat estava format per Merche
Toro, del Grup de Diables Els
Encendraires, Enric Ciervo,
de la Comissió de Festa
Major de Corró d’Avall,
Àngels Alonso, de Via
Oberta, Joana Martínez, presidenta
de la comissió de
Festes de Bellavista i Teresa Buigues, regidora de
Cultura.
En la modalitat infantil el
primer premi va
ser per a la comparsa Selva Salvatge, presentada per
Casal Infantil de Corró
d’Avall, mentre que en la
modalitat d’adults va guanyar la comparsa Camins ben
nets, presentada per Ampa Ceip
Camins.

Presentat el darrer volum de la col·lecció
Les Franqueses “Les Franqueses del Vallès:
la primera etapa franquista (1939-1960)

La presentació es va fer a Can Ganduxer

El dimarts, 21 d’abril, a les 20 hores va tenir lloc al Centre Cultural Can Ganduxer la
conferència Les Franqueses del Vallès: de la
República a la consolidació del franquisme, a
càrrec dels historiadors Joan Garriga i Eduard
Navarro.
En aquest acte es va presentar el 8è volum
de la Col·lecció Les Franqueses, “Les Franqueses del Vallès: la primera etapa franquista
(1939-1960)” dels autors Joan Garriga i Edu-

ard Navarro, que edita el Patronat Municipal
de Cultura, Educació, Infància i Joventut.
La presentació va comptar amb l’assistència de l’alcalde de les Franqueses del Vallès,
Esteve Ribata, la regidora de Cultura, Teresa
Buigues i els també regidors de l’equip govern
Josep Badia i Gisela Santos.
Teresa Buigues va recodar que van ser
anys difícils que cal conèixer i estudiar i que
les Franqueses no va quedar al marge de la

repressió, les seves conseqüències i el silenci,
afegint que la informació d’aquest volum pot
ser una eina d’estudi a les escoles del municipi.
Buigues va dedicar el llibre a tots aquells que
es van mantenir fidels al govern de la República i van lluitar pe manteniment dels valors democràtics i socials, que van ser vençuts, però
no derrotats.
Joan Garriga, que va fer un breu repàs del
període dels anys 30 fins als anys 50 a la comarca i Catalunya per contextualitzar el volum sobre les Franqueses. Per a l’historiador,
la guerra i la posterior etapa franquista van
significar l’acabament de la il·lusió i l’inici d’una
gran frustració individual i col·lectiva basada
en la repressió i la penúria econòmica.
Eduard Navarro va repassar alguns dels
elements que es descriuen en una època de
poc creixement demogràfic al municipi, però
de molt interès pel que fa a altres qüestions.
Els capítol d’aquesta edició comprenen
des del final de la guerra i els primers nomenaments, a l’estraperlo, els projectes d’obres
importants, les etapes de Martí Ribas i Joan
Lloberas, els posteriors canvis d’alcaldes o la
millora de serveis.
El 8è volum de la Col·lecció Les Franqueses, “Les Franqueses del Vallès: la primera etapa franquista (1939-1960)”es pot consultar
i/o adquirir al preu de 12 euros a la Biblioteca
Municipal (C/ Astúries, 1 - Bellavista) i a la Sala
de Lectura Can Ganduxer (av. de la Sagrera, 1
- Corró d’Avall).

CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT

CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT

Filagarsa, de Molins de Rei, guanya la III Mostra
d’Arts Escèniques “Festival dels Amateurs”
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Roses i llibres als casals de la Gent Gran, la Residència
i el Centre de Dia de les Franqueses del Vallès

La comparsa de l’Ampa del
CEIP Camins va aconseguir el primer
premi en la modalitat adults

La Diada de Sant Jordi del dijous 23 d’abril es
va commemorar amb el tradicional repartiment de roses i llibres als col·lectius de la gent
gran de les Franqueses del Vallès.
L’activitat es va iniciar a mig matí a la Residència de la Gent Gran de les Franqueses on
una comitiva encapçalada per l’alcalde, Esteve
Ribalta, la regidora de Polítiques Socials, Gisela
Santos, i els també regidors de l’equip de govern, Teresa Buigues, Josep Badia i Joan Antoni
Marin han fet acte de presència per compartir
una estona amb els residents i participar del
repartiment de roses i llibres.
Cada any l’Ajuntament obsequia amb roses al col·lectiu dels casals de la gent gran de
les Franqueses, una iniciativa que des de l’any
passat es va ampliar també amb la Residència
de la Gent Gran i al Centre de Dia. A la Residènci de la Gent Gran de les Franqueses del
Vallès l’alcalde va ser obsequiat per part d’un
resident amb un centre de vidre decorat amb
la tècnica del coupage .

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

A continuació l’alcalde i els regidors es van
desplaçar al Casal de la Gent Gran de Corró de Vall on després d’un breu intervenció
del vicepresident de la Junta, José
Navas i de l’alcalde, es va
procedir al repartiment
de roses i llibres.
Sant Jordi també es va celebrar
de manera especial a la Llar
d’Avis de Bellavista lloc al qual
es va desplaçar
a continuació la
comitiva municipal.
Abans del repartiment de roses i llibres
es va fer la presentació del
llibre “Nens a cuinar” de l’escriptora de l’Ametlla Montserrat Ponsa.

L’alcalde Ribalta, en un breu parlament va desitjar una bona diada de Sant Jordi als assistents, a l’hora que va recalcar la voluntat de
servei a les persones grans del municipi
per part de l’Ajuntament. A l’igual
que va fer al Casal de la Gent
Gran de Corró d’Avall, l’alcalde va aprofitar l’ocasió per
informar als presents que
Gisela Santos és la nova
regidora de Polítiques
Socials, Igualtat i Sanitat.
Després lliurar les roses
i els llibres, tots els presents va poder gaudir d’un
aperitiu.
Els casals d’avis i gent gran va rebre la visita
de l’alcalde i els regidors per commemorar la
festa de Sant Jordi
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La fira ha comptat amb
activitats per a tots els públics
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La XX Fira de Sant Ponç amb més activitats,
estands i afluència de visitants que mai
La XX Fira de Sant Ponç que es va celebrar el diumenge, 17 de maig, ha estat la
més exitosa de les darreres edicions, tant per
l’afluència de visitants com pel nombre de parades i activitats que es van realitzar.
El programa de la Fira, que organitza el
Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, va començar a partir de les
10 matí amb una timbalada i tronada a càrrec
dels Diables Encendraires de les Franqueses
del Vallès.

A les 11 del matí es va fer l’acte
inaugural que va comptar amb la
presència de l’alcalde de les Franqueses del Vallès, Esteve Ribalta i
dels regidors de l’equip de govern
Josep Badia, Teresa Buigues i Gisela
Santos. En representació de l’Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall hi
havia, entre d’altres, Josep Maria Rodríguez,
vicepresident. Com és tradicional, la benedicció de la Fira va anar a càrrec de mossèn
Josep Gasó, rector de la parròquia de Santa
Eulàlia de Corró d’Avall.
Durant la inauguració es va retre un homenatge a Genís Valera, expresident de l’Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall que
va morir el passat mes de setembre.
Enguany hi havia 6 demostracions d’oficis
artesans, 14 parades de productes artesans i
vuit estands d’entitats del municipi, a banda
de l’estand del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut. El programa
d’actes, pensat per a totes les edats, era molt
variat. Cal destacar, entre d’altres, les titelles
del diumenge a la tarda o l’actuació del grup
Passabarret amb el seu espectacle Tandarica,
de músiques balcàniques.

La Fira de Sant Ponç també va servir d’escenari a la revista Garbuix per donar a conèixer el vintè aniversari d’aquesta publicació
franquesina amb una exposició i amb diverses
activitats.
Des del Patronat Municipal de Cultura,
Educació, Infància i Joventut s’ha fet una valoració molt positiva de la XX Fira de San Ponç
de Corró d’Avall per la gran afluència de públic que hi va haver durant tot el dia, a l’hora
que ha expressat el seu agraïment a la vintena
d’entitats del municipi que han col·laborat i
contribuït a l’èxit de la present edició.

Un moment de la representació

Enguany s’ha homenatjat Genís Valera, que va morir el
passat mes de setembre

Prop de 600 obres
al XIX Concurs Literari Sant Jordi
que convoca la Biblioteca

Els premiats es van fer aquesta fotografia conjunta

El dijous, 23 d’abril, diada de Sant Jordi es van
lliurar al Teatre-Auditori de Bellavista els premis del XIX Concurs Literari Sant Jordi que
convoca la Biblioteca de les Franqueses. Més
de 200 persones es van reunir a la sala per assistir a l’acte, que va comptar amb la presència
de l’alcalde de les Franqueses, Esteve Ribalta,
la regidora de Cultura, Teresa Buigues i altres
regidors de l’equip de govern.
Enguany s’han presentat al concurs prop
de 600 obres de CEIP Bellavista-Joan Camps,
el CEIP Joan Sanpera, el CEIP Guerau de Liost,
i l’IES Lauro, i modalitat lliure.
Els premiats en la 19à edició del Concurs Literari Sant Jordi de les Franqueses del Vallès van
ser els següents:
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Rodolins, categoria A, de 6 a 7 anys: Paula Comellas amb La Granota, primer premi,
Mònica Tuset, amb La princesa, segon premi
i Asier Escofet, amb El cargol que juga a futbol, tercer premi.
Poesia, categoria B, de 8 a 9 anys: Ernest
Corbera, amb El científic boig, Pol Vilageliu,
amb L’amor i Clàudia Corbera, amb Sant
Jordi.
Poesia, categoria C, de 10 a 13 anys: Alejandro Requena, amb Estimat Germà, Sandra Venteo, amb Lletres i més lletres i Kira
Battiston, amb Un pare molt especial.
Poesia, categoria D, de 14 a 18 anys: Alba
Piris, amb Paraules d’amor, Daniel Requena,
amb Meninos da rua i Mireia Carles, amb
Records.
Prosa, categoria A, de 6 a 7 anys: Adrià Argemí, amb El petit poble ninja, Daniel Díaz,
amb El tapís de Miró i Yoyó i Julio César Jordán, amb El wàter que parla.
Prosa, categoria B, de 8 a 9 anys: Alba Graupera, amb La princesa de la cua de sirena,

Commemoració del Dia Internacional
de les Dones amb la representació de l’obra
“La maternitat d’Elna”

Ariadna Gutiérrez, amb La cova de la bruixa
i Julio César Jordán, amb El pinzell màgic.
Prosa, categoria C, de 10 a 13 anys: Laia Listuella, sense títol, Adia Yoba, amb La bruixa
divertida i en Tarik i Andrea Pastor, amb El
gall que no sabia cantar.
Prosa, categoria D, de 14 a 18 anys: Júlia
Pujadas, amb La verdadera leyenda de San
Jorge, Carol-Anne Orduña, amb Su historia
mi vida i Victoria Núñez, amb Historia de un
menino da rua.
Prosa, categoria D, adults: Josep Antoni
Flores, amb Iniciar la sessió, Saadia Hakkou,
amb El diari impossible i Júlia Rodríguez, amb
Trepitja fort.
Tots els premiats van rebre una bossa de la
biblioteca amb llibres i vals per benscanviar
per material audiovisual o llibres. Les obres
premiades es poden llegir en l’edició especial
El Mirador que edita la Biblioteca Municipal de
les Franqueses.

A mitjans de març es va representar a les
Franqueses del Vallès l’obra de teatre ‘La Maternitat d’Elna’, amb motiu de la commemoració del Dia internacional de les Dones que es
celebra el 8 de març. L’acte estava organitzat
pel Patronat Municipal de Cultura, Educació,

Infància i Joventut i l’Àrea de Polítiques Socials,
Igualtat i Sanitat.
Abans del començament de l’obra basada en el llibre del mateix títol de la historiadora de Cardedeu Assumpta Montellà, es va
llegir el manifest elaborat enguany que amb

el nom de Sumant per la Igualtat, recorda les
situacions de desigualtat que viuen les dones
i reivindica la igualtat efectiva amb els homes
com un principi essencial de les societats democràtiques.
Al manifest es demana un compromís, entre altres qüestions, per desterrar la violència
i totes aquelles pràctiques socials que vulneren la dignitat personal de les dones, que en
gaudeixin de les mateixes oportunitats i condicions dels homes en la vida social, política
i econòmica i que els homes i dones siguin
corresponsables en totes les esferes de la vida
i puguin gaudir-la en peu d’igualtat.
L’espectacle teatral relata la història de les
mares d’Elna des de la sortida del país fins a la
seva experiència en la maternitat, incorporant
els testimonis recollits per Assumpta Montellà
en el seu llibre homònim, cançons catalanes i
franceses de diversos autors i estils, i la projecció d’imatges.
El muntatge, representat al Teatre Auditori
del Centre Cultural de Bellavista, va agradar
molt als assistents. El seus intèrprets van ser
l’actriu-cantant Rosa Galindo i el pianista Luc
Olivier Sánchez.

POLÍTIQUES SOCIALS, IGUALTAT I SANITAT

CULTURA,
EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT
FM BELLAVISTA,
MARATA,

La XX Fira de Sant Ponç
amb més activitats, estands i
afluència de visitants que mai
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Recomanacions de l’OMIC
abans de contractar i iniciar
un viatge de vacances
L’Oficina d’Informació i Defensa del Consumidor de les Franqueses del Vallès, davant les
dates de vacances que s’apropen ha cregut
interessant informar de les recomanacions
abans de contractar i d’iniciar un viatge.

Recomanacions
- Informa’t molt bé dels requisits i característiques del viatge i del lloc on vagis (visats, passaport, clima, categories dels hotels…).
- Recorda que la publicitat és vinculant, per
tant, guarda els catàlegs i fullets informatius
Juntament amb els contractes, comprovants,
tiquets, factures, etc., ja que els pots necessitar
davant d’una possible reclamació.
- Abans del viatge informa’t de si tens cobertura sanitària al país on vagis amb l’assistència
sanitària que tens aquí (seguretat social o mútua d’assistència sanitària privada).
- Si viatges a l’estranger, informa’t del telèfon i
l’adreça de l’Ambaixada o Consolat del nostre
país en aquell estat ja que, en cas de problemes, et poden ajudar.

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

- Durant el viatge porta sempre el telèfon de l’agència de
viatges, o del seu representant al país on estiguis.
- És recomanable contractar
el viatge a través d’empreses
adherides a una Junta Arbitral
de Consum perquè, en cas de
conflicte, es pugui resoldre de
manera ràpida, senzilla i gratuïta.
Recordem que l’OMIC de les
Franqueses del Vallès, que es va inaugurar el passat 10 de desembre és un
servei municipal, per ajudar a les persones
consumidores i usuàries a defensar els seus
drets mitjançant la informació prèvia, l’assessorament i la recepció de reclamacions en matèria de consum. No només quan la persona ho
sol·liciti sinó també educant sobre el consum
tant a usuaris com a comerciants.
Per més informació i per conèixer l’horari
d’atenció de l’OMIC podeu dirigir-vos al Servei d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament,

personalment o al telèfon 93.8467676, o bé
escriure un correu a omic@lesfranqueses.cat.
Si feu la petició per correu postal, caldrà trametre l’original del document signat a l’OMIC,
amb una fotocòpia de la documentació relacionada amb el tema
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Idaira Laín Brunat
Douaa Boukhzar
Roberto Gutiérrez Torres
Ivet Fernández Ganduxé
Marouan Chliouet
Rita Bosch Vilarrassa
Laia Pérez Matito
Alejandro Medina Ruiz
Berta Aguilera Flores
Denis Ledesma Domínguez
Mauro Cuadros Algar
Javier Martínez Martínez
Martina Vives Campoy
Astrid Mangas del Valle
Basilio Mejías Bermúdez
Rubén García Cara
Sara González Gallardo
Abdulahi Camara
Kevin Ramos Rivera
Clàudia Argemí Martí
Rayan Taufa
Marc Costa Matamala
Jairo-Sting Molina Contreras
Hafssa Ramez
Ariadna Alfonso Navarro
Biel Valero Pérez
Bernat Buxadera Gama
Duna Morales Mauri
Ricard Muñoz Hidalgo
Sergi González Sánchez
Gael Lobatón Delgado
Noa Ulloa García
Mario Vázquez Lozano
Ibrahima Drame
Gerard Toll Sánchez
Jan Solanas Palomo
Paula Camacho Fernández
Samuel Mato Albalat
Laia Martin Maza
Héctor Serra Vega
Mustafa Ceesay
Adrián García Mora
Unai López García
Gerard Companys Mora
Mohamed Aboulaye Fofana
Ibrahima Cisse
Pau Domínguez Caballero
Pau Luna Valls
Lucia Salguero Salguero
Iune Guillen Sares
Roc Giró Roman
Aivin González Rodríguez
Joaquín Fragusto García
Arianna Reno Morte
Anna Rando Ispas
Paula Reguilon Sancho
Aitor García Díaz
Ivet Calahorro Balletbo
Mohamed Assou
Pol Sánchez Pérez
Fadwa Kamli Berrada
Mireia Alcántara Díaz

DEFUNCIONS
31-10-08
30-10-08
01-11-08
02-11-08
02-11-08
03-11-08
06-11-08
07-11-08
08-11-08
12-11-08
12-11-08
13-11-08
13-11-08
15-11-08
17-11-08
23-11-08
24-11-08
24-11-08
22-11-08
27-11-08
29-11-08
07-12-08
11-12-08
13-12-08
15-12-08
19-12-08
20-12-08
20-12-08
24-12-08
24-12-08
25-12-08
26-12-08
27-12-08
29-12-08
30-12-08
30-12-08
01-01-09
01-01-09
03-01-09
02-01-09
08-01-09
09-01-09
11-01-09
12-01-09
12-01-09
18-01-09
27-01-09
28-01-09
30-01-09
02-02-09
02-02-09
03-02-09
03-02-09
04-02-09
07-02-09
07-02-09
08-02-09
12-02-09
15-02-09
19-02-09
20-02-09
22-02-09

José Colomina Vives, 74 anys
Teresa Vall Mora, 82 anys
Angela Piñero Balastegui, 65 anys
Albert Poblet Guiteras, 94 anys
Dolores Cartró Cardó, 82 anys
José Rodorera Balluis, 83 anys
Rita Colomé Ribas, 96 anys
Gerardo Menéndez González, 69 anys
José Gutiérrez Sánchez, 84 ays
Juan José García Pérez, 79 anys
Felicia Palomarez Valiente, 88 anys
Juan Antonio Segura Pérez, 91 anys
Isabel Úbeda Hernádez, 74 anys
Mercedes Martras Solé, 94 anys
Ventura Sánchez Gea, 80 anys
Leo Jiménez Lerma, 92 anys
Francisca Llinares Sardà, 92 anys
Piedad Saucedo Jiménez, 87 anys
Jaime Many Galbany, 82 anys
Carmen Portero García, 91 anys
Bonifacio Acebes Temprano, 82 anys
Maria Rosa Pericas Girbau, 66 anys
María del Carmen Miñarro Lorenzo, 87 anys
Remedios Coca Molina, 94 anys
María Josefa del Corral Garrido, 100 anys
Pilar Ucero Martin, 83 anys

02-10-08
13-10-08
13-10-08
17-10-08
01-11-08
30-11-08
03-12-08
06-12-08
06-12-08
18-12-08
22-12-08
26-12-08
27-12-08
29-12-08
03-01-09
09-01-09
10-01-09
19-01-09
22-01-09
25-01-09
30-01-09
06-02-09
10-02-09
13-02-09
13-02-09
14-02-09

Pedro Carmona
68 anys, Corró d’Amunt

Glòria Caballé
48 anys, Bellavista

Susanna Farré
51 anys, Llerona

Joan Guri
53 anys, Marata

Aneu de vacances
enguany?

Aneu de vacances
enguany?

Aneu de vacances
enguany?

Aneu de vacances
enguany?

Aneu de vacances
enguany?

Sí que fem vacances, perquè
l’empresa on estic tanca
durant el mes d’agost, però
ens quedarem aquí. Sortirem
pels voltants, anirem a la platja,
a sopar, estarem a prop, res
més.

No aquests any em quedo a
casa. Estaré tranquil·lament a
casa i aprofitaré per pintar.

Aquest any ens quedem aquí,
anirem a la platja, passejarem els
gossos, però tot per qui i, com a
molt, potser farem una escapada
de cap de setmana llarg.

Sí que en farem, però encara
no ho tenim decidit del tot
el lloc. Segurament a Itàlia,
potser a Venècia o l’illa d’Ípria.

Sí, tenim pensat marxar una
dies, una setmana de vacances
farem, segons on arribi el
pressupost, però sí que
sortirem.

Heu canviat hàbits de
vacances per al crisi?
Sí, sobretot per les hipoteques.
Amb la gran pujada de l’any
passat ens ha quedat menys
per estalviar i per anar de
vacances. Aquest any ens
quedem aquí per recuperarnos una mica i l’any vinent
intentarem tornar a marxar
fora.

Sí molt, recordo que amb els
meus pares anàvem a veure la
família, a casa dels avis i ara si
puc marxo a un hotel a veure
llocs diferents, que no conegui.
No gaudeixes igual.

de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h
dimarts i dijous de 16 a 18 h

900 101 338

Mireia Márquez
29 anys, Corró d’Avall

Són molt diferents les vacances d’ara a les d’abans?

HORARI
D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
A L’AJUNTAMENT

TELÈFON
DEL SERVEI
DE RECOLLIDA
DE MOBLES I
TRASTOS

EXPRESSIONS

NAIXEMENTS I DEFUNCIONS
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NAIXEMENTS

TELÈFON
D’AVARIES
DE SOREA
902 250 370

On us agradaria anar i
quin lloc recomeneu?
Menorca i Itàlia m’ha agradat
molt i ho recomano i com
a llocs per anar, Nova York,
Costa Rica o Mèxic, però tal
com estem ara ens haurem
d’esperar una mica.

Heu canviat hàbits de
vacances per al crisi?
No, jo estic jubilat i no és per
la crisi, simplement aquest
any en lloc de voler marxar
l’agost hem pensat fer-ho en
un altre any. Faré les vacances
més endavant a l’octubre o
novembre, ja ho veurem.

Són molt diferents les vacances d’ara a les d’abans?
Abans no n’hi havia.Vaig fer
les més primeres vacances
quan tenia més de trenta anys.
Era una altra història, el que
comptava era treballar i si
marxaves a proc i amb pocs
cèntims.

On us agradaria anar i
quin lloc recomeneu?
M’agradaria anar als països
del nord, Noruega, Suècia,
Dinamarca, són llocs que
voldria anar. He estat a
Alemanya, Luxemburg i
França, sobretot per treball, i
potser recomanaria París, és
una ciutat molt destacada. I
de Catalunya, qualsevol zona
perquè té uns llocs magnífics.

Sí, jo tinc feina, però el meu
marit és transportista i ara
factura la meitat que abans i
tenim les mateixes despeses.
No vull queixar-me massa
perquè segur que hi ha gent
que està molt pitjor, però
ha baixat el nivell de vida i
les vacances és una de les
despeses que pots suprimir.

Són molt diferents les vacances d’ara a les d’abans?
No especialment, potser en el
cas del meu marit sí perquè de
petit anava al poble i ara no. Jo
anava a la platja, de càmping,
i amb el fills també anàvem a
la platja llogant apartament.
La platja m’agrada molt, però
tranquil·la, sense gaire gent i si
pot ser Costa Brava

Heu canviat hàbits de
vacances per al crisi?
No ens plantejat fer més o
menys dies en funció de la
crisi, quan acabaem de deicidir
el lloc i dies ho farem, però em
principi tinc feina i vull fer com
cada any.

Són molt diferents les vacances d’ara i les d’abans?
Lògicament són diferentes,
però a casa meva sempre hem
viatjat. Ara potser hi ha més
facilitats, es va més lluny pel
tema dels avions, encara tant
abans com ara he fet vacances.

On us agradaria anar i
quin lloc recomeneu?
M’agradaria anar al Canadà i
com a recomenació Escòcia,
vaig estar l’any passat i em va
agradar molt.

On us agradaria anar i
quin lloc recomeneu?
Recomanaria Sant Sebastià,
el País Basc en general. A
l’empresa em regalen un viatge
per fer 25 anys que treballo.
Amb la família havíem de
decidir el lloc i s’han decantat
per Nova York. A mi m’agraden
les ciutats petites, per passejar,
veure els edificis de mida
normal, veure les formes i
no gratacels, llums i centres
comercials on et sentis petita.

Heu canviat hàbits de
vacances per al crisi?
No, si estàs en una situació
més o meny estable no has de
canviar. Potser quan estiguem
al lloc no gastarem tant com
abans, però seran si fa o no fa
els mateixos dies.

Són molt diferents les vacances d’ara a les d’abans?
Home i tant, ara faig festa i
abans treballava més. Vaig
començar a treballar als 14
anys i en l’època de vacances
els pares m’esperaven per
treballar al camp. Tornava a
la feina molt bronzejat, però
no de platja sinó de la feina al
camp perquè hi estaves des
que sortia el sol fins la nit. La
platja la vaig descobrir als 17
o 18 anys.

19

On us agradaria anar i
quin lloc recomeneu?
Més que dir on anar, diré on
no aniré, a qualsevol lloc que
es vagi amb avió. Jo em sento
bé a tot arreu i no sabria què
dir. Per passar-ho bé aquí al
costat, a Mataró mateix, el
que compta és la companyia
que tens, intentar relaxar-te i
gaudir d’on estiguis.

Mor José María Vallelado, Jutge de Pau
de l’Ajuntament de les Franqueses
La matinada del 19 de març va morir a l’edat
de 77 anys José María Vallelado Dalmau, Jutge
de Pau de l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès a causa d’una greu malaltia.
José María Vallelado, que estava casat i tenia tres filles i un fill, va ser Jutge de Pau suplent a les Franqueses des de l’any 1998 fins
al 2002. El 26 de novembre de l’any 2002 va
ser nomenat Jutge de Pau titular, càrrec que va
renovar per als següents quatre anys al 2006.
L’actual Jutge de Pau substitut de les Franqueses del Vallès és Miquel Valls Morat.
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Heu canviat hàbits de
vacances per al crisi?

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

José María Vallelado era un gran aficionat a la
lectura, a la fotografia i al món de les motocicletes. Vallelado era molt conegut i apreciat
a la nostra població pel càrrec de Jutge de
Pau que ocupava i per la seva implicació en
altres activitats de la vida social a les Franqueses. Des de feia més de 15 anys José
María Vallelado era el president del Patronat d’Homenatge a la Vellesa de la Parròquia
de Santa Eulàlia de Corró d’Avall, entitat que
organitza cada any la Festa d’Homenatge a les
àvies i avis de Corró d’Avall.
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A finals del mes març es van fer al Centre de
Recursos les eleccions per escollir als representants dels pagesos dels pobles de Corró
d’Amunt, Corró d’Avall, Marata, Bellavista i
Llerona al plenari del Consell de la Pagesia.
En aquestes eleccions s’havia de triar 1 representant per Bellavista, 1 per Corró d’Avall, 1
per Llerona 2 per Corró d’amunt i 2 Marata.
El consell ha quedat conntituït de la següent
forma:
Presidenta: M. Teresa Buigues i Poveda. Vocals: Josep M. Dia Grau, en representació de
CiU, Juan Antono Marín Martínez, en repesentació PSC, Ferran Gontan Ferrer, en representació ERC- Els Verds, Josep Badia Torrents, en
representació PP, Ramon Viure Ribas, Cooperativa Agrària Comarcal, Josep Emilio Espinosa, Institut Agrícola Català de Sant Isidre, Rosa
M. Pruna Esteve, ASAJA, Joaquim Cassà Ricart,
Unió de Pagesos, Isidre Roquerias Cassà, Associació de Regants Mig i Jubany, Jaume Masjuan
Matheu i Jordi Illa Albenia, en representació
dels pagesos i ramaders del poble de Marata,
Pere Costa Parera i Antoni Camp Armengod,
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en representació dels pagesos i ramaders del
poble de Corró d’Amunt, Pere Garriga Alegre,
en representació dels pagesos i ramaders del
poble de Llerona, Granja can Pujol de Marata (Antoni Emilio Espinosa) en representació
dels pagesos i ramaders del poble de Corró
d’Avall.
El Consell del Poble de la Pagesia té com
a objectiu treballar per a la millora i promoció
del sector agrícola i ramader del municipi.

Reunió de
propietaris forestals
interessats en el manteniment
del sotabosc amb ovelles
El passat mes de febrer es va
celebrar al Centre de
Recursos Agraris de
les Franqueses del
Vallès una reunió
de propietaris
forestals que
tenen les seves
finques dins
o properes a
les franges de
protecció contra els incendis forestals així com les
zones que per part del
municipi es considera d’interès que formin part del projecte
de manteniment del sotabosc amb ovelles.
La reunió va comptar amb la presència de
la regidora de Pagesia de l’ajuntament de les
Franqueses del Vallès, Teresa Buigues, dels regidors de medi ambient de la Garriga, Joaquim
Fornés, de Bigues i Riells, de l’Ametlla, Baldo
Reyes i del Figaró – Montmany També va assistir a l’acte, Josep Randos, regidor de Seguretat
Ciutadana de les Franqueses del Vallès i representant de l’ajuntament dins l’ADF Montseny
– Congost.
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La proposta de neteja i manteniment de zones forestals amb bestiar oví i cabrum,
que es troba en fase d’elaboració,
els següents objectius:
- Millorar la gestió dels boscos
- Fer menys vulnerables les
masses forestals als incendis
- Incrementar la seguretat de
les urbanitzacions d’alt risc
d’incendi
- Reduir els costos econòmics de la gestió i
prevenció dels incendis
forestals
- Promoure la recuperació
de les activitats tradicionals
- Crear un model modulable i exportable a d’altres zones
Pel que fa al percentatge
de terreny que representa per
a cada municipi, seria del 37 %
a l’Ametlla, el 11,60 % a FigaróMontmany, 12 % a la Garriga, 15 %
a les Franqueses del Vallès i 25 % a
Bigues i Riells. Els costos es distribuirien en funció del nombre d’hectàrees
de franja de protecció de que disposen
els municipis.

Més de 900 escolars participen
als cursos d’educació viària 2009

Conveni del
Pla d’Informació i Vigilància
contra Incendis
Forestals
Les Franqueses del Vallès ha tornat a aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de
Figaró-Montmany, la Garriga, l’Ametlla del
Vallès i l’ADF Montseny Congost del Pla
d’Informació i Vigilància contra Incendis
Forestals de l’any 2009.
Aquest pla el Pla està dissenyat per fomentar la participació de la societat en la prevenció dels incendis forestals
i per cobrir el màxim de
territori forestal possible a
través d’una vigilància mòbil, present i activa en zones
de més risc.
Els objectius del PVI són els
següents objectius:
-Evitar l’inici dels incendis forestals a través de la dissuasió i
la informació de la població.
-Establir les eines i estratègies necessàries per a l’anticipació a l’inici i programació d’un incendi forestal.
-Detectar els incendis forestals el més ràpid
possible
-Col·laborar amb els dispositius de prevenció
i d’extinció d’altres institucions .
L’Ajuntament de les Franqueses comparteix la idea que la prevenció constitueix un
dels elements bàsics de la lluita contra els
incendis forestals, i que dintre d’aquesta prevenció, la vigilància, tant per detectar els focs
com per evitar el seu inici, ocupa un lloc preeminent.

La cloenda dels cursos
es va fer al Teatre Auditori de Bellavista

Una festa de cloenda al teatre auditori de Bellavista va tancar els cursos
d’educació viària 2009 que han realitzat
més de 900 infants de les escoles Joan
Camps i Giró, Joan Sanpera i Torras, CEIP
Camins, CEIP Les Franqueses II i CEIP
Guerau de Liost de les Franqueses del
Vallès. Com cada any, s’han impartit sessions
teòriques i pràctiques per reduir l’accidentabilitat derivada del trànsit, amb la novetat enguany de les sessions amb karts pels alumnes
més grans.

La cloenda realitzada al Teatre Auditori de
Bellavista amb un espectacle a càrrec del còmic de Pineda de Mar Ruskus Petruskus, va
comptar amb presència de 250 escolars dels
CEIPS Joan Sapera i Torras, Joan Camps i Giró
i Guerau de Liost.
Les classes d’enguany dels cursos d’educació viària 2009 han tingut diverses novetats,
destacant la incorporació de dos nous centres i d’alumnes de P-3 i P-4, l’ús d’ un circuit de karts per als alumnes de sisè així com
l’augment de dos monitors més per impartir
les classes als diferents centres escolars.

SEGURETAT CIUTADANA

PAGESIA

Eleccions dels representants dels
pagesos al Consell de la Pagesia

Destrucció de material
intervingut per la Policia Local
de les Franqueses del Vallès
El passat mes de febrer a la seu de l’empresa
Reciclatges Tamayo de la Garriga va tenir lloc la
destrucció del material falsificat intervingut per
la Policia Local de les Franqueses del Vallès en
els darrers mesos.
En total es van compactar i destruir 61 kg
de productes de venda ambulant intervinguts
en diferents punts del municipi. Entre el material incautat hi havia roba de marca, ulleres de
sol, CD, DVD, material de bijuteria, elements
de suport tècnic per a telèfons mòbils, etc. Un
gran màquina excavadora de 20 tones de pes
ha aixafat els productes abans de compactarlos.
Quan la Policia Local intervé material
pressumptament falsificat de venda ambulant
s’obre un expedient sancionador i s’estableix

un termini per tal que s’acrediti, mitjançant factura, la propietat real del
material intervingut. En cas de no
acreditar-se, passats els terminis legals es procedeix a la seva destrucció amb la corresponent certificació
expedida per l’empresa de reciclatge
que s’incorpora a l’expedient.
El regidor de Seguretat Ciutadana
de les Franqueses del Vallès, Josep Randos,
present durant destrucció del material, va recordar que actes com els d’avui contribueixen
a “la sensibilització de la ciutadania en un tema
que causa molts perjudicis econòmics com és
el de les falsificacions. És bo poder ensenyar
com es destrueixen aquests productes”, ha
afegit.
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Es van destruir 61 kg de material intervingut

El regidor també va fer una crida perquè no
es compri material falsificat

La deixalleria mòbil a les Franqueses cada
primer dimecres i tercer dissabte de mes
Les Franqueses del Vallès compta des de fa
pocs mesos amb el servei la deixalleria mòbil que gestiona el Consorci per a la Gestió
dels Residus del Vallès Oriental. Al nostre
municipi la deixalleria hi és dos cops al mes,
el primer dimecres de mes i el tercer dissabte de mes, en horari de matins, de les 9 h
a les 13 h.
Els dies triats coincideixen amb els dies de
mercat de Bellavista i Corró d’Avall per tal que
sigui a l’abast i pugui ser utilitzada pel màxim
nombre de ciutadans i ciutadanes del municipi.
El primer dimecres de cada mes la ubicació de
la deixalleria mòbil a Bellavista serà al carrer
de Girona, cantonada amb carrer de Ponent,
mentre que a Corró d’Avall cada tercer dissabte de mes s’ubicarà al carrer de Joan Maragall, al costat el mercat.

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

La deixalleria mòbil està destinada a la recollida i classificació de residus reciclables per a la
seva posterior transformació en una planta de
tractament. Aquest centre de recuperació de
residus mòbil se situarà alternativa als municipis de la comarca que sol.licitin aquest servei,
seguint un calendari de visites periòdiques establert anualment.
Aquest sistema, que serveix de reforç a
les deixalleries fixes, té com a objectiu millorar el coneixement d’aquesta instal.lació a la
població en general i augmentar la quantitat
de residus recollits selectivament, en especial d’aquells que tenen més incidència sobre
el medi ambient, com són els residus tòxics
i perillosos.
A la deixalleria mòbil es pot pot portar: oli
vegetal i mineral, fluorescents, bombetes, piles,

Aquesta inicitavia és un reforç a les deixalleries fixes

bateries, medicaments, aerosols, petits electrodomèstics, roba, pintures, dissolvents, envasos
bruts, vidre especial, CD i DVD i voluminosos.
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Inaugurada la remodelació
de la Zona Esportiva de
Corró d’Amunt
Conveni de
cessió dels
terrenys del
camp de futbol
de Llerona

La trobada va reunir 250 persones
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El passat diumenge 24 de maig va tenir lloc a
les noves instal·lacions de la zona esportiva
de Corró d’Amunt la XIII Trobada Comarcal
d’Activitat Física per a la Gent Gran que organitza el Patronat Municipal d’Esports. Enguany
la trobada va comptar amb 230 participants
de diferents poblacions com Rubí, Granollers
i les Franqueses del Vallès.
La jornada va començar a partir de les 10 h
amb les diverses activitats previstes al programa que es van realitzar al camp de futbol de
gespa de Corró d’Amunt. L’espai es va dividir
en sis estacions per les quals havia d’anar passant cada grup: paracaigudes, danses, pilotes

gegants, pilotes normals, aros i bàdminton.
Un cop va finalitzar el circuit, tots els grups
junts van poder gaudir d’una sèrie de danses
a càrrec del clàssic Isidre Vallès i companyia.
En aquesta edició tots els participants van ser
obsequiats amb un ventall, que va ser utilitzat
per fer alguns dels balls.
A partir de les 13.30h va tenir lloc a la
pista poliesportiva la tradicional arrossada per
a tots els participants i col·laboradors de l’activitat posant una gran cloenda a un jornada
que va estar marcada pel bon ambient i per la
germanor de tots els pobles participants.

Èxit de participants en el
XVII Cros Escolar i el XIV Cros
Popular de les Franqueses
A mijan de gener va tenir lloc al parc de Mil
Pins de Corró d’Avall el XVII Cros Escolar i
XIV Cros Popular de les Franqueses del Vallès,
organitzat pel Patronat Municipal d’Esports
amb la col·laboració del Consell Esportiu del
Vallès Oriental.
En aquesta edició es van inscriure 521 corredors i corredores des de la categoria popular que engloba les edats més adultes fins a
la categoria mini on hi havia participants
dels anys 2003-04-05.
En primer lloc es va disputar el
Cros Popular, amb un recorregut
de 4.500 metres i i després va
tenir lloc el Cros Escolar, amb
les categories següents: cadet,
infantil, aleví, benjamí, prebenjamí i mini, que era una novetat d’enguany, tant masculí
com femení.
El lliurament de premis, a
l’igual que l’any passat, es va dividir
en dues parts, una a les 11 h per a
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A principis del mes d’abril va tenir lloc la signatura del conveni de cessió d’ús dels terrenys
del camp de futbol de Llerona propietat del
Sr. José María Rovira de Villar amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
L’acte de signatura va comptar amb la
presència de l’alcalde Esteve Ribalta, el regidor d’Esports, Josep Badia i el propietari dels
terrrenys, el Sr. José María Rovira de Villar.

La signatura del conveni es va fer a l’ajuntament

les primeres categories (Cros Popular, cadet i
infantil), i una altra a les 13 h, per a la resta de
categories. Els trofeus van ser lliurats per Josep Badia, regidor d’Esports de l’Ajuntament
de les Franqueses del Vallès, Santi Gené i M.
Antònia Jorba membres del Consell Esportiu
del Vallès Oriental, Antonio Membrive president del Club Atletisme A4 el km i Rafel
Rosario president de l’AEH
Les Franqueses, entitat que durant eel
matí va portar
l’organització
del bar.

Una de les
sortides de la
matinal esportiva

Després del conveni que es va signar el passat
més de juny gràcies a la bona entesa entre
l’Ajuntament i el rector de la parròquia de
Santa Maria de Llerona, mossèn Joan Vallicrosa, que va suposar desencallar en poc temps
un tema històric que havia provocat l’enfrontament de l’anterior equip de govern amb la
parròquia, restava pendent el conveni sobre
l’altra part dels terrenys del camp de futbol,
propietat del Sr. José María Rovira de Villar
Pedrals.
Amb la signatura del conveni es posa de
manifest novament el bon clima de diàleg i l’entesa que propicia l’Ajuntament en qüestions
que afecten al municipi.
El conveni amb el Sr. Rovira de Villar estableix, entre d’altres aspectes, una cessió del
dret d’ús dels terrenys on es troba ubicat el
camp de futbol i una part de la zona d’aparcaments per un termini de 10 anys. L’Ajuntament es compromet a pagar la quantitat
de 5.000 euros anuals durant el període del
conveni, que es podrà prorrogar abans de la
seva finalització.

Descobriment de la placa
commemorativa

El diumenge 24 de maig es
va inaugurar la remodelació de la zona esportiva de
Corró d’Amunt. Aquest equipament s’ha fet en diverses fases
i ja l’utilitzaven regularment els clubs i
ciutadans i ciutadanes del municipi des de fa
alguns mesos.
L’acte va comptar amb la presència de
l’alcalde de les Franqueses del Vallès, Esteve
Ribalta Sánchez, el regidor d’esports, Josep
Badia, el director del Consell General de l’Esport de la Generalitat, Jordi Mumbrú, en representació de la secretaria de l’Esport de la
Generalitat, així com els regidors de l’equip
de govern, Joan Antoni Marín i Gisela Santos.
També va assistir a l’acte diversos regidors del
consistori, una àmplia representació del ventall d’entitats esportives del municipi i un elevat nombre de públic.

Els actes protocol·laris
es van iniciar poc abans
d’un quart d’onze del matí
amb la tradicional tallada
de cinta i el descobriment
d’una placa commemorativa. Tot seguit, la comitiva va
fer un breu recorregut
pels diferents espais, començant
per la zona del
bar des de la
qual es van
desplaçar a
la zona de
vestidor s,
camp de
futbol, pistes de pàdel
i de petanca
per acabar a la
pista poliesportiva, on es van fer els
parlaments.
Jordi Mumbrú va fer esment
dels valors afegits que comporta l’esport com
ara la salut o la sociabilització. Per la seva banda, l’alcalde de les Franqueses del Vallès que la
zona esportiva de Corró d’Amunt és un punt
de trobada que va més enllà de l’àmbit esportiu, “és un espai polivalent per a la pràctica
esportiva i altres actes i festes que es facin a
Corró d’Amunt”, va concloure.
Acabat els parlaments es va servir un petit aperitiu i els assistents van poder veure un
torneig triangular de futbol que va enfrontar
els equips de l’US Corró d’Amunt, el Ramassà i la Peña Los Amigos. Al primer partit es

va imposar el Ramassà per 1 gol a 2 al Corró d’Amunt, que també va perdre, per 2 a 6
davant Peña Los Amigos. Al tercer i definitiu
partit Peña Los Amigons va guanyar al Ramassà per 2 gols a 0.
La remodelació de la zona esportiva de
Corró d’Amunt ha suposat la instal·lació de
gespa artificial al camp de futbol, amb mides
reglamentàries de futbol 11 de 90 per 45 metres, el cobriment de la pista poliesportiva, un
local social/bar, remodelació de les pistes de
petanca i instal·lació de dues pistes de pàdel.
L’obra ha permès ordenar la zona esportiva de Corró d’Amunt renovant, actualitzant
i ampliant les instal·lacions per al seu ús diari i
de cap de setmana.
S’ha construït un nou edifici social que
incorpora tots els serveis relacionats amb la
zona esportiva. Així a la planta semisoterrada s’han situat els serveis pròpiament dits, els
vestidors, magatzems i serveis sanitaris, mentre que a la planta baixa s’ha situat el servei
de bar, amb sala social i local per a entitats i
reunions.
Al mateix nivell del bar hi ha la pista poliesportiva coberta, que permet la pràctica
de qualsevol esport de sala que a més tindrà
funcions per acollir activitats a l’aire lliure de
tipus lúdic i artístic. Aquesta instal·lació destaca
per l’espectacularitat de les bigues de fusta que
aguanten el sostre, similars a la pista exterior
coberta de la zona esportiva de Corró d’Avall.
Les altres dotacions de la zona esportiva
de Corró d’Amunt són les pistes de petanca,
n’hi ha un total de 8 i les 2 pistes de pàdel
que des que va obrir tenen una ocupació
molt elevada.

ESPORTS

ESPORTS

XIII Trobada Comarcal
d’Activitat Física per
a la Gent Gran
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Presentades les bases de la 8a
edició del Trofeu Sergi Barjuan
El dimecres, 29 d’abril, es var fer la presentació
a les entitats de les Franqueses del Vallès de les
bases de la 8a edició del Trofeu Sergi Barjuan.
En aquesta trobada, que va tenir lloc a la sala
polivalent del zona esportiva de Corró d’Avall
es van explicar els detalls per poder participar
en la presentació d’un projecte social que, si és
escollit, rebi els diners recaptats al Trofeu.
Recordem que en la passada edició, i per
primera vegada, es va posar en pràctica aquesta
acció benèfica amb la intenció que les entitats
del municipi de les Franqueses del Vallès rebin
un ajut econòmic per a un projecte social.
L’entitat que es va escollir llavors, sense el
procediment de convocatòria obert a tothom
com es fa ara, va ser la Fundació per a la Gent
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Gran de les Franqueses, que va rebre
una aportació de prop de 3.000 euros, procedents de la recaptació de
les entrades del torneig preliminar i
el torneig jugat l’Onze de Setembre, i
del valor del material cedit per diverses empreses col·laboradores.
S’espera que en la 8a edició del Trofeu Sergi Barjuan es pugui superar aquesta
recaptació. El Tornegi es disputarà en la mateixa modalitat, amb una fase preliminar amb
els equips locals, el guanyador del qual participarà en la fase final, el dijous, 10 de setembre,
juntament amb dos equips d’èlit convidats.
S’espera poder tornar comptar amb la presència del FC Barcelona At. que enguany juga

La presentació es va fer a Can Ganduxer

a Segona B i el segueix entrenant l’exfutbolista
Luis Enrique.
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Com tots sabeu, a ran de les obres d’urbanització del polígon industrial de l’Ametlla Park,
el responsable de l’obra ha de fer una canalització de les aigües pluvials cap al riu Congost.
el nostre ajuntament va demanar, en el seu moment, als responsables d’aquestes obres que
fessin una conducció d’aigües pluvials per tal d’evitar inundacions al pla de Llerona.
Les obres d’aquesta canalització al Camí de Can Toni s’han anat fent sense la coordinació
que es va dir en un principi i la previsió es que s’acabin abans del mes d’agost.
Com sabeu i així s’ha informat en les sessions plenàries del Consell del Poble de Llerona,
s’aprofita l’obertura de la rasa per fer-hi passar també un tub d’aigües residuals que connectarà amb el col·lector de la Via Europa. D’aquesta manera, els veïns a tocar del Camí de
Can Toni que ho desitgin, podran connectar amb la claveguera i això millorarà les condicions
dels seus habitatges.
També es farà passar per aquesta rasa el tub d’aigua potable per donar subministrament
al veïns, de la zona, que s’hi vulguin connectar.
Com sabeu aquestes son obres d’una envergadura important que no es poden portar
a terme si no es mitjançant col·laboracions o subvencions que facilitin als veïns el seu cost.
De mica en mica, no obstant, s’està donant resposta a les reivindicacions d’aquest Consell
que des de fa temps demana l’aigua potable i el clavegueram al menys en aquelles zones
de més fàcil accés.
Seguirem vetllant pels interessos del nostre poble.
Núria Claveria
Presidenta del Consell del Poble de Llerona
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Camí: espai a recórrer per
anar d’un indret a un altre
Esperem tornar al govern a camí, fer-lo sortir de l’error, és a dir el govern ha anat fora de
camí, ha obrat erradament al meu entendre.
De camins n’hi han de molts tipus: camí carreter, de ferradura, de bast, camí de cabres,
de guineu, camí ramader, camí ral, camí veïnal, camí de desemboscar, bosquetà, bosquerol, camí
d’abeurada, camí sagramenter, camí de sirga, ...
Un camí pot ser: dret, planer, rost, tirós, retent, fressat, batut, abandonat, debolit, ...
Ja fa molts anys, que els diferents governs, d’ençà de la democràcia, han apostat per
arranjar i mantenir els camins del municipi, primer va ser fer transitables camins de difícil
passar i de mica en mica s’ha anat millorant quasi tota la xarxa de camins, prop de seixanta
kilòmetres. S’han classificat en diferents categories segons el seu interès i la seva utilitat. De
primera, segona o tercera. Amb el temps hem vist com han anat millorant, la seva amplada,
els materials utilitzats, abans eren de terra, intransitables en dies de pluja.
Al començament era la comissió de camins qui es feia càrrec del seu manteniment,
passant a cobrar per les cases, amb el començament de la democràcia, se’n va fer càrrec, del
manteniment, l’Ajuntament i més tard n’assumia tot el cost.
Ara ja tenim una bona part de la xarxa bàsica de camins del municipi asfaltada, camí de
Marata a Cardedeu, el del Sot del Fuster, de la zona esportiva de Corró d’Avall a Bellavista,
camí vell de Cardedeu, el de Can Carreró, camí de Can Jep, el de Can Bou, de Ca l’Enrani,
camí de Cal Toni, el de Can Pau Tries, Camí antic de Vic, el de l’entrada a la Urbanització de
Can Suquet, el Vell de Can Suquet, el Can Ramon Coix, el de Can Baliarda, el que va al Tasta
Olletes, el Can Baldich, .... I el darrer, el que va des de la fàbrica de Greixos Vila fins a la depuradora de La Garriga, obra executada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb una
subvenció del PUOSC de la Generalitat, i l’aportació dels ajuntaments de les Franqueses i
el de la Garriga.
I el que no es fa, perquè així ho ha decidit l’actual equip de govern, és el de Can Cabeça fins a Ca l’Esmandia, tot i que l’estudi tècnic ja estava fet. Hi havia una aportació de
l’Ajuntament de Cànoves de 150.000 € (25 milions de les antigues ptes), una subvenció del
PUOSC, a través del Consell Comarcal de 350.000 € (prop de 60 milions).
D’aquesta manera deixem perdre la oportunitat de millorar un camí bàsic del nostre
poble tal com s’ha demanat en varies sessions del Consell del Poble. Esperem que a qui
li toqui sàpiga rectificar, ens agradaria poder dir que “es de savis saber rectificar”, es a dir
“tornar el govern a camí”.
Martí Rosàs i Pujol
President del Consell del Poble de Corró d’Amunt

BUTLLETÍ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

Ens ha deixat Na Josep Maria
Vallelado Dalmau, el nostre
jutge de pau, natural de Gavet de la Conca (Lleida), que
va prendre possessió del càrrec com a Jutge de Pau de les
Franqueses del Vallès el dia 9
de desembre de 2002, però
amb anterioritat ja exercia
com a jutge substitut . Com a
titular es va trobar un local sense mitjans humans ni materials, així emprengué una lluita perquè el nostre poble pugui gaudir d’un jutjat de Pau mínimament digne,
amb personal per atendre al ciutadà i mitjans informàtics per poder gestionar els expedients judicials i matrimonials. Vallelado sabia que la societat estava canviant
i la nostre població creixia, per tant, totes les millores
eren imprescindibles. Vallelado, gestor de la convivència i de la justícia comunitària, era una persona amb un
tarannà recta però servicial i honest, així també eren els
seus discursos de casament, i així, a vegades feia de
mediador per solucionar problemes entre els nostres
ciutadans. El nostre jutge de Pau s’implicava amb el ciutadà, essent una persona accessible a tothom i per això
sempre l’hem apreciat i mai podrem oblidar-lo ja que
ell s’ha vinculat il ha exercit com a Jutge de Pau fins els
seus darrers dies. Gràcies.
Al mes de maig han començat les obres per installar el camp de gespa artificial, al camp de futbol de
Llerona. Arran dels convenis assolits amb el mossèn de
Llerona, Joan Vallicrosa, i el Sr. Rovira de Villar s’han adjudicat les obres per tal de poder executar el projecte
ideat pel camp de futbol de Llerona. Amb aquest fi, ara,
les Franqueses del Vallès disposarà de quatre camps de
gespa artificial, entre Corró d’Amunt i Corró d’Avall i el
camp de futbol set de Bellavista. Pròximament, està previst realitzar una altre camp de gespa de futbol set a les
instal·lacions del Camp de Corró d’Avall.
El nou servei d’Autobús Urbà de les Franqueses del
Vallès, que funciona des de desembre de 2008, i que
arriba a totes les nostres parròquies i a Bellavista de dilluns a divendres, està resultant ser un mitjà de transport imprescindible pels nostres ciutadans i ciutadanes
i per això el nombre d’usuaris està augmentant cada
mes. Donada la realitat social i el moment econòmic
en què ens trobem, per tal de fer més accessible aquest
servei, en els propers dies, s’implementarà una targeta
especial pels avis, els quals disposaran de determinades
avantatges.
Hem implantat el servei de deixalleria mòbil per tal
de facilitar al ciutadà la recollida selectiva de deixalles
que no tenen contenidor assignat al carrer. La unitat
mòbil romandrà de 9 a 13 hores cada dimecres primer
de mes al costat del mercat de Bellavista, i cada tercer
dissabte de mes al costat del mercat de Corró d’Avall.
Josep Badia
Regidor

Però el que queda més clar és que per fomentar l’ús del
transport públic en autobús cal posar un sistema de
transport que sigui el suficientment atractiu per a l’usuari, que sigui fàcil i ràpid, i que vagi als llocs que l’usuari
desitja. La inversió que es fa actualment en aquest nou
servei és de 210.000 euros l’any, una xifra molt considerable tenint en compte que el servei d’autobús no
s’utilitza el suficient.
Des de CiU creiem que cal replantejar la proposta inicial
de fer arribar els autobusos de Granollers, amb els quals
tenim conveni i estem suportant el seu dèficit, en la línia que entra a Bellavista, fins a Corró d’Avall i Llerona
i, als altres nuclis de població com són Mil Pins, Marata
i Corró d’Avall, s’hauria de posar en funcionament un
transport urbà d’unes altres característiques, com els
que tenen altres municipis petits, tenint en compte la
demanda d’usuaris.
El transport urbà és imprescindible per al futur i per
afrontar aspectes de millora ambiental i de qualitat de
vida en la societat. A les Franqueses hem de resoldre
aquesta necessitat perquè els recursos que tenim són
sempre petits i cal no malbaratar-los.

Francesc Torné Ventura
Portaveu del grup municipal de CiU

El Grup Municipal de CiU portem temps reclamant una millora en el transport urbà per
donar servei a les zones urbanes que han crescut i que pel
nombre de gent que hi viu i
pels equipaments que s’hi han
posat en funcionament requereix repensar i donar resposta
a les necessitats creixents, però cal plantejar-lo
de manera que sigui sostenible per al municipi i que, a
més, sigui útil.
A primers de desembre va entrar en funcionament
un nou servei d’autobús al municipi amb la voluntat de
fer alguna cosa nova, no pas d’oferir un projecte ben
treballat i estudiat.
Aquest nou autobús fa una ruta variable. Des de
Bellavista passa per l’Hospital de Granollers i arriba
fins a l’Ajuntament. Després va a Mil Pins, Marata i Corró d’Amunt, i torna enrere, altre cop a l’Ajuntament i a
Bellavista. I tres vegades al dia s’arriba fins a Llerona.
Aquest tipus de ruta no està afavorint el seu ús i, a més,
despista l’usuari que no sap si passarà o no.

Teresa Buigues
Regidora d’ERC

UDC
El passat dijous dia 28 de març,
es va produir un fet insòlit i inesperat, que pot repercutir negativament a tots els franquesins.
Dues regidores de l’equip
de Govern, van votar en contra
dels Pressupostos del 2.009.
Aquesta situació provoca que
no es puguin dur a terme noves
accions encaminades a potenciar accions i ajuts socials,
que van ser proposades pel Sr. Ferran Jiménez, representant d’Unió Democràtica a l’Ajuntament. Així mateix
també sol·licitàvem accions per a la integració al món
laboral de les persones amb discapacitat i incloent
aquelles situacions amb precarietat laboral.
Des d’Unió, creiem que ara és el moment de treballar per les persones i no pels personalismes o les estratègies partidistes. La prioritat es troba en l’establiment
de ponts de diàleg entre totes les forces polítiques per
tal de no aturar el dia a dia de l’Ajuntament i que tant
treballadors com professionals no en surtin perjudicats
per la situació de desgovern a la qual està abocada Les
Franqueses.
Nosaltres, Unió Democràtica de Catalunya, anunciem la nostra col·laboració en aquells temes i propostes
que comportin millores per les Franqueses (per exemple: la construcció de la nova Escola a Bellavista), amb
independència del partit polític que les proposi.
Per tant, ara més que mai, treballarem per les Franqueses.

Ferran Jiménez

CIU

cional, i oferir als veïns una nova instal·lació cultural que
un cop ja refet el projecte donarà als veïns la possibilitat
de gaudir d’una biblioteca de més de mil metres projectada amb especial cura per a joves i infants. Aquesta
instal·lació cultural (biblioteca) també donarà feina estable a tres persones. Gaudir d’aquesta nova instal·lació
és possible que no sigui econòmicament rentable però
si que ho serà el servei cultural que es podrà oferir a la
ciutadania i aquest és un dels deures que tenim des de
l’administració més propera als ciutadans.
El projecte integral de Pagesia ja comença a prendre forma i esperem que molt aviat el servei que s’oferirà als pagesos serà d’una gran ajuda tant en el tema
de envasat de productes com el d’estudis i cursos en
col·laboració amb l’ Universitat de Vic.
L’aposta que fem des de l’Ajuntament, pot ser pionera a Catalunya i pretenem que sigui de gran utilitat a
un sector productiu mancat d’ajudes i de recursos des
de l’administració municipal.
Finalment donar les gràcies als usuaris del bus urbà
i encoratjar a tots els que encara no el fan servir a utilitzà aquest servei públic que facilita la mobilitat dels
veïns i veïnes.

e-mail: ferranj@unio.org
Tel. 672 082 571

ERC
Tot i que ens trobem en un any
força difícil per a moltes famílies
del nostre municipi i pot sobtar
que des de l’Ajuntament es programin obres val a dir que justament aquestes obres donaran la
possibilitat de treball a la màxima
quantitat de persones aturades
que puguem col·locar del nostre
municipi. Som conscients que
serà només una petita part dels aturats, però cal fer el
màxim esforç des dels diferents àmbits municipals per
ajudar als ciutadans en tot allò que estigui al nostre
abast.
El nou Centre Cultural de Corró d’Avall, que ja vàrem trobar en obres i que potser per a nosaltres no
hagués estat en aquests moments una prioritat, però
donat que ja està a mig fer, i que s’han invertit més de
tres milions d’euros, cal acabar-ho d’una manera més ra-
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EV
Potser quan llegiu aquest escrit la
situació de la política municipal ja
està aclarida o no.
Per ubicar-vos en el temps,
aquest escrit està fet una setmana
desprès que retiréssim el suport al
govern i tres dies desprès de la NO
aprovació dels pressupostos amb 7
vots a favor i 10 en contra.
La retirada del nostre suport ha esdevingut, per l’incompliment reiterat i sistemàtic, per part del senyor Ribalta, dels
acords per la moció de censura i per aprovar els pressupostos del 2008, i la poca voluntat per arribar a concretar
acords pels pressupostos del 2009. A més cal afegir la seva
poca fermesa davant l’amenaça del Quart Cinturó.
Sabíem de la fragilitat del senyor Ribalta, de la seva
manca de diàleg, de la seva poca experiència política, però
el que no sabíem és la facilitat per oblidar els compromisos
adquirits.
Sabíem, que malgrat tot, al voltant del senyor Ribalta hi hauria un equip de regidors, incloent-me jo mateix,
disposats a treballar seriosament per suplir les seves mancances; però no sabíem que des del primer dia, el senyor
Ribalta, és creuria un pam per sobre de la resta dels mortals i mai vam sospitar que en aquest govern les decisions
no es prendrien per consens, i que les decidirien només 3
persones, d’esquenes a la resta.
Per tot això i desprès d’un any intentant reconduir la
situació, i després de moltes reunions infructuoses en les
que se’ns ocultava informació (per acció o per omissió) i no
era admesa cap crítica a la gestió del govern, Els Verds vam
decidir retirar el nostre suport.
Cal afegir que durant aquest any no hem estat l’espasa de Damocles del govern i els hi hem donat marge de
maniobra, però aquesta confiança l’han aprofitada per
menysprear-nos (els hi hem donat la mà i s’han agafat el
braç).
Per això, quan arribem al Ple de pressupostos i tot i
tenir la confiança d’aprovar-los amb el suport de Ferran
Jiménez (ex-CiU); dues regidores socialistes és revolten
gairebé pels mateixos motius que nosaltres plantegem.
Demostren, públicament, la mancança del senyor Ribalta
per dur l’ajuntament d’una manera diferent al senyor Torné. A més, fan evident pèrdua de suports constants del
senyor Ribalta.
El que va passar al Ple del 26 de març, ens porta a pensar que el triumvirat, dels senyors Ribalta, Marín i la senyora Buigues, no pot continuar governant el municipi, per
respecte als veïns de les Franqueses. Demanem als partits
que representen (PSC i ERC) que busquin la manera que
aquestes persones renunciïn a l’acta de regidor.

Ferran Gontán
Regidor d’Els Verds
T. 607 11 26 76
ferrangontan@elsverds.org

Fa aproximadament un any,
mitjançant un ressort democràtic, que la llei contempla,
els grups Socialista, PP i Esquerra-verds vam presentar
una moció de censura i, conseqüentment una alternativa de
govern. Aquesta acció, d’una
part de les forces i representades al consistori, va ser entesa
per les forces vives del municipi i aplaudides per una part important de la població.
Érem conscients de les dificultats que ens anàvem a
trobar, per la realitat municipal, motiu de moció, i per
l’amalgama de forces polítiques, vam fer un pas endavant per sortir de la situació esmentada. Així, aquest
grup municipal, va anteposar el sentit de la responsabilitat per sobre dels altres, siguin estratègies de partit
o rèdit personals, confiant en la vocació municipalista
des socis de govern i amb la il·lusió que la política municipal i en conseqüència la gestió, es podia i havia de
fer-se d’una forma més racional i coherent en tots els
seus àmbits, abandonant el segell anterior marcat per
Convergència.
Amb les eines de les que disposem, l’equip de govern es va posar a elaborar un pla de xoc:
-S’han concretat nous equipaments educatius: un Institut i dos Ceip per el 2009
-S’han racionalitzat les obres desmesurades i es busca el consens amb els propietaris –existeixen més de
50 contenciosos, heretats de l’etapa anterior, contra
l’Ajuntament- només al sector N i més d’un centenar
a la resta del municipi
-S’obre el diàleg amb totes les entitats socials, esportives i culturals, perquè totes tinguin el protagonisme
del que han de gaudir
-S’aposta per les polítiques socials racionals des de la
capacitat real de l’Ajuntament
-S’augmenta de forma notable els àmbits de la Seguretat Ciutadana, creant més places d’agents, reorganitzant el servei i preparant un pla director de
Seguretat
-Es crea una regidoria per a la pagesia, que és la canalitzadora de les inquietuds del sector i al seu torn
una eina al servei d’una realitat que fa del nostre municipi, un referent. De la mateixa manera s’arriba a un
acord amb la Universitat de Vic per a desenvolupar
programes i activitats docents, creant-se dos espais
importants per al seu desenvolupament pràctic i
educatiu
-Es realitzen polítiques culturals, ajustades a la participació, i més properes al ciutadà
-Es crea una xarxa de transport urbà, per donar servei
als diferents pobles, millorant la mobilitat i aproparlos als serveis
-Es consoliden les polítiques esportives, col·locant els
valors com eix sobre els quals discorrin les activitats.
Es consoliden noves instal·lacions i es milloren altres.
-S’aposta per una administració que faciliti, ajudi i impulsi les realitats socials que se’ns presentin.
-A la tardor es creà l’àrea de Participació Ciutadana
que garanteix, entre altres coses, els Pressupostos
Participatius. La tasca prioritària en aquests moments, ha estat fomentar la participació ciutadana en
la proposta de la Llei de Barris.
-També s’ha creat el Servei Municipal d’Informació al
Consumidor, tenint molta acollida dels veïns del municipi i oferint l’oportunitat d’assolir les reclamacions
que ens han arribat.

GRUPS POLÍTICS

CONSELLS DE POBLE

Obres de canalització
al camí de Can Toni

PSC

PP
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Els obstacles per al desenvolupament d’aquestes polítiques han estat més de les esperades. Des de l’abandó,
per part d’un dels grups que va signar la moció, amb
el pretext de donar sortida a les seves raons i a la seva
estratègia dissenyada, fins a la marxa de dues regidores
per desavinences personals. “Quan dany han fet alguns
que creien que eren posseïdores de la veritat”, escriu
Josep M. Espinàs
En aquest sentit, cadascun marca la seva destinació
i lamentablement alguns/es intenten marcar també el
de la resta, que en el seu moment, van fer una aposta
per un municipi de colors vius, i en el qual, les transparències i la il·lusió tapessin els sabors agres i les dubtoses maneres de fer política. La nostra voluntat segueix
ferma i el projecte viu, perquè aquests van ser els compromisos que vam adquirir amb tot el municipi. També
estem oberts per a tots aquells que vulguin compartir,
encara que sigui des de la discrepància política, el criteri que els interessos municipals estan per sobre d’uns
altres, independentment si són convergents, verds,
democristians o altres, ves a saber? O no.... Va escriure
Azaña: ”Nosaltres no podem concebre la política, més
que com una emoció del bé públic, regida amb lucidesa. La resta és xavacaneria!”.
Totalment d’acord.

Juan Antonio Marín
Regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya

59

CENTRES SALUT

Mercat Municipal 4t trimestre 2008:

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

PROFESSIONAL

Director
Adj. Direcció
Medicina General

Baulenas Parellada, David
Marcas Vila, Alex
Rebordosa Serras, Josep
Uriz Urzainqui, Nieves
Alier Soler Rosa
Presas Ferrer, Miquel
Glòria Anton Lloreda
Serra Cordoba, Margarita
Palero Cadirat, Olga
Min Jung Ko Bae
Marcas Vila, Alex
Castillo Muñoz, Leonor

Pediatria

Ducet Vilardell, Pura
Romo Cruz, Lourdes
Bosch Castells, Joaquim

Infermeria

Sabaté Casellas, Rosa
Miguel Aznar, Angeles
Albarran Molina, Consuelo
Vilarroya Pallares, Dolors
Collado Vicho, Ana M.
Orti Grifé,Rosa
Giné Vila, Anna
Méndez Blanco,Marisol
Homs Padrisa, Dolors
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Infermeria Ped.

Odontologia
Ass, Social
Passir Llevadora

Lucas Ruiz, M. Rosario
Pérez Fernández,Paqui
Arias Perianez, Antonia
Carretero Gonzalez, M.José
Pardo Casado, Agustin
Biern Gomez, Carmen
Noval Llorach, Araceli

Extraccions
PADES Metges
PADES Infermeria

PADES T. Social
Pades fisioterapeuta

Infermeria
Barcons Viaplana, Miquel
Busquet Duran Xavier
Salamero Tura, Nuria
Jimenez Zafra, Eva
Salvador Escuria, Marta
Trias Jover, Assumpta
Galera Padilla, Mª Concepció
Barrachina Méndez Inmaculada
Tura, Magda
Pont Pla, Laura

VISITA

HORARI

Dilluns a Divendres
Dilluns a Divendres
Dimarts, Dimecres, Dijous Divendres
Dilluns
Dilluns
Dimarts ,Dimecres,Dijous i Divendres
Dimecres i Divendres
Dilluns, Dimarts i Dijous
Dimarts i Dijous
Dilluns, Dimecres i Divendres
Dilluns, Dimarts, i dijous
Dimecres i Divendres
Dimecres, Dijous i Divendres
Dilluns, Dimarts
Dilluns, dimecres i divendres
Dimarts i Dijous
Dimarts i Dijous
Dilluns, Dimcres i Divendres
Dilluns a Divendres
Dilluns, Dimarts, Dijous i Divendres
Dimecres
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

Dilluns a Divendres
Dilluns a Divendres
Dilluns a Divendres
Dimarts, dimecres, dijous i Divendres
Dilluns
Dilluns a Divendres

MATI
TARDA
MATI
MATI
TARDA
TARDA

Dilluns,Dimarts
Dimecres, Dijous i Divendres
Dimecres, Dijous i Divendres
Dimarts i dijous
Dilluns, dimecres i divendres
Dimarts a dijous
Dimarts i dijous
Dilluns, Dimecres i Divendres
Dilluns a Divendres
Dilluns, Dimarts, Dijous i Divendres
Dimecres
Dilluns a Divendres
Dilluns a Divendres
Dilluns,dimecres i divendres
Dimarts, Dimecres i Dijous
Dilluns
Dilluns i divendres
Dimecres i Dijous
Dilluns a Divendres
De dilluns a divendres
Telèfons: 93 861 80 37
607 07 15 61
657 85 13 62

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

CONSULTA
2
2
4
4
4
4
6
6
6
6
8
8
8
8
16
16
16
16
12
9
9
9
9
1
1
3
5
5
5
3
7
7
7
7
17
17
17
17
11
10
10
10
13
14
15
15
15
15
20

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

Pediatria

Bech Peiró, Susana

Infermeria

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

Infermeria PED.

Roura Escrigas, Imma

Ass. Social
Extraccions
PASSIR Llevadora

Pardo Casado, Agustín
Infermeria
Vigil Mamani, Mercedes
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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)

1 de juny de 2009
3 d’abril al 4 de juny de 2009
3 d’abril al 4 de juny de 2009
1 de juny de 2009
3 d’abril al 4 de juny de 2009
4 de maig al 6 de juliol de 2009
del 3 d’agost al 5 d’octubre de 2009
2 de novembre de 2009
4 de setembre al 5 de novembre de 2009
4 de setembre al 5 de novembre de 2009

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

2 de novembre de 2009
2 de novembre de 2009
2 de novembre de 2009
2 de novembre de 2009
al 4 de gener de 2010

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

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

URGÈNCIES MÈDIQUES
(Corró d’Avall, Llerona, Marata, Corró d’Amunt,
Bellavista i Granollers Nord)

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
Cultura i Educació
Dinamització Econòmica, Treball i Comerç
Escola d’Adults
Escola Bressol Mpal. Les Tres Bessones
Escola Bressol Municipal Massagran
Escola Mpal. de Música Claudi Arimany
Esports
Jutjat de Pau
Pagesia
Planificació Econòmica i Règim Interior
Política Territorial i Obra Pública
Polítiques Socials, Igualtat, Sanitat i Joventut
Comunicació
Punt d’Informació Juvenil
Sala de Lectura Can Ganduxer
Secretaria
Seguretat Ciutadana
Servei d’Atenció a la Ciutadania
Serveis Municipals
Viver d’Empreses

aj.franqueses@lesfranqueses.cat
esteve.ribalta@lesfranqueses.cat
biblioteca.franqueses@lesfranqueses.cat
centrejoves.bellavista@lesfranqueses.cat
centrejoves.corro@lesfranqueses.cat
consellpoble.llerona@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
materesa.serra@lesfranqueses.cat
joaquim.bach@lesfranqueses.cat
joan.valls@lesfranqueses.cat
miriam.soria@lesfranqueses.cat
llorens.pascual@lesfranqueses.cat
pij.franqueses@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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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.

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

Impost Vehicles Tracció Mecànica:
Mercat Municipal 1r trimestre 2009:
Impost Béns Immobles – Urbans (no domiciliats):
Impost Béns Immobles – Urbans (1a fracció domiciliats):
Taxa Recollida d’Escombraries (no domiciliats):
Taxa Recollida d’Escombraries (1a fracció domiciliats):
Taxa Recollida d’Escombraries Comercials (no domiciliats):
Taxa Recollida d’Escombraries Comercials
(1a fracció domiciliats):
Taxa Cementiri Municipal:
Taxa Escombraries Selectives (no domiciliats):
Taxa Escombraries Selectives (1a fracció domiciliats):
Taxa Entrada Vehicles - Guals:
Mercat Municipal 2n trimestre 2009:
Mercat Municipal 3r trimestre 2009:
Impost Béns Immobles – Urbans (2a fracció domiciliats):
Impost Béns Immobles - Rústics:
Impost sobre Activitats Econòmiques:
Taxa Recollida d’Escombraries
(2a fracció domiciliats):
Taxa Recollida d’Escombraries Comercials
(2a fracció domiciliats):
Taxa Recollida Escombraries Selectives
(2a fracció domiciliats):
Mercat Municipal 4t trimestre 2009:

5 de desembre de 2008
al 5 de febrer de 2009
2 de febrer al 2 d’abril de 2009
2 de febrer al 2 d’abril de 2009
3 d’abril al 4 de juny de 2009
1 de juny de 2009
3 d’abril al 4 de juny de 2009
1 de juny de 2009
3 d’abril al 4 de juny de 2009

CALAIX DE SASTRE

CALENDARI FISCAL
DE L’ANY 2009

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

Diumenges i festius: truqueu al 061.

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

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

INJECTABLES I CURES
Dissabtes: de 9 a 9.30 h, injectables, 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
Canal 55 de la UHF
Dimecres, 14.30 h i 20.30 h
Diumenges, 14.30 h i 20.30 h

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

CALENDARI DE FESTES
PER A L’ANY 2009
1
6
10
13
1
22
24
3
25
1
15
8
11
21
12
8
25
26

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

dijous
dimarts
divendres
dilluns
divendres
divendres
dimecres
divendres
dissabte
dissabte
dissabte
dimarts
divendres
dilluns
dilluns
dimarts
divendres
dissabte

Cap d’Any
Reis
Divendres Sant
Dilluns de Pasqua Florida
Festa del Treball
l’Ascensió
Sant Joan
Festa Major de Bellavista
Festa Major de Marata
Festa Major de Corró d’Amunt
l’Assumpció
Festa Major de Llerona
Diada Nacional de Catalunya
Festa de Corró d’Avall
Festa Nacional d’Espanya
La Immaculada
Nadal
Sant Esteve
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ENTREVISTA

L’entrevista
Pep Bou, l’art de fer bombolles:
“A Hong Kong porto per a l’espectacle l’aigua de Corró d’Amunt”
Pep Bou, nascut a Granollers el 6 de gener de 1951, és conegut arreu del món
pels seus espectacles amb bombolles.
Aquest veí de Corró d’Amunt, viu a Can
Pep de la Serra des de fa més de cinc
anys, ha estat capaç de convertir en
art una acció aparentment senzilla.
Enamorat del Vallès i de les
Franqueses, Bou continua innovant i aconseguint èxits des
que l’any 1982
va estrenar Bufaplanetes.

Què és per tu una
bombolla?

Hem
renovat
el Bufaplanetes,
ja estrenat a Itàlia
i ara el portarem al
Poliorama i seguirem
amb diverses gires conjuntament amb l’altre espectacle,
Clar de Llunes, amb en Jordi Masó. Anirem a França, Honh Kong, novament Itàlia....

És aquell element
que extraordinàriament està
entre la realitat
i els somnis, el
fet que estigui
en
aquesta
territori
tan còsmic
fa que tots ens
quedem suspesos
de mirada i de ment
quan les veiem. Té una persuasió i seducció perquè conté bellesa i en
acosta al sentiment poètic.

A Port Aventura també es pot veure un
espectacle de Pep Bou

Quines són les principals
complicacions?

Em quin espectacle treballes actualment?
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i, a banda de les bombolles, s’ha de pensar en
l’escenari i en l’embolcall de l’espectacle i això
és molt complicat. Conformar la teatralitat de
la bombolla és molt difícil, de debò, més que
fer un text de teatre. De vegades la gent no
ho entenc, creu que és senzill i que he trobat
la gallina dels ous d’or i jo penso que si
sabessin la feina que comporta
no ho dirien.

Sí, dura 20 minuts i es fa quatre o cinc
vegades al dia per part de tres nois que
han assajat més de tres mesos de manera molt intensa. Va arribar un punt que
semblava que no es podria fer per les
dificultats de treballar amb les bombolles, però al final el podem realitzar.

25 anys de Bufaplanetes,
t’ho esperaves?
Vivia a el Masnou i assajava a un escorxador
pensant que el dia que presentés l’espectacle em llençarien tomàquets. Les bombolles
tenien la particularitat que s’havien de crear
cada vegada davant del públic, un fet en certa
manera artesanal. Construir situacions amb
bombolles generava desconfiança, però vaig
tenir molt clar que ho volia tirar endavant, volia entrar en el joc del fer i desfer, pensava que
el públic ho compartiria i així va ser, amb una
reacció encara més favorable del
que esperava.

Vas pensar en evolucionar cap a
altres camps o
vas veure que la
bombolla donava per innovar
constantment?
Hi ha molta feina,
quan vull treballar i investigar en falta temps

BUTLLETÍ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

Mai és el mateix, segons el dia que hi hagi d’humitat la bombolla durarà més o menys, pot durar des d’un minut i mig a 20 segons i el dia que
és així has de tenir l’exercici molt experimentat
i els colzes pelats per trobar aquell moment de
sortida perquè l’espectacle funcioni.

Però hi ha un sentiment de complicitat
molt gran per part dels espectadors?
A tot arreu on he actuat sempre he tingut
una reacció fantàstica del públic, he tingut la
gran sort de topar-me amb la bombolla, amb
el seu poder d’atracció i enamorament. Jo
sóc un vehicle entre el públic i la bombolla
per fer-los gaudir. Si portes la bombolla a l’impossible, on la gent no creu que pugui passar
allò, encara que ho repeteixis moltes vegades,
tothom exclama a l’hora compartint el fet i
la incertesa.

Utilitzes uns sabons especials?
Fa poc tems que he iniciat una col·laboració
amb K-H7, d’en Jaume Lloreda, que és una
amic i m’ha ofert el seu laboratori per a
fer experimentacions i estem en el procés.
Utilitzo una base de sabó normal de rentar
plats, bastant concentrat i l’aigua d’aquí del
pou de Can Pep de la Serra. Aquesta aigua
no tractada és la que portaré a Hong-Kong
perquè allà l’aigua és desmineralitzada i una
vegada que vaig actuar vaig tenir molts problemes, per tant, m’emportaré l’aigua de
Corró d’Amunt.

Com va ser venir a viure
a Corró d’Amunt?
Vaig venir al 2003, vivia a el
Masnou i vaig decidir agrupar
en un sol espai oficina, lloc d’assaig i vivenda. Volia tornar al Vallès i
buscant una amiga em va dir que hi havia una casa que podia ser per mi, que a més
coneixia als propietaris, i encara que ha representat un esforç econòmic i de plantejaments,
penses que els canvis són sempre per bé.

La intenció era convertir-lo en quelcom
més que un espai personal, veritat?
Buscava un espai en primer lloc per experimentar, per poder treballar
i després per fer un
laboratori de ciència
i espectacle. Amb
un company que
va morir, l’Eduard
Delgado, volíem
crear un projecte aquí a Corró
d’Amunt, fer un espai no d’exhibició que
suposés pàrquings, vehicles
etc, però sí un laboratori de cooperació europea o mundial obert a escoles i artistes i
companyies. Les ajudes a aquest projecte no
van arribar i a més, amb la mort de l’Eduard, el
projecte va quedar aturat. Anem fent amb els
locals que tenim, encara que ens falta és el lloc
per assajar, mentrestant aprofitem per anar als
locals de la comarca com vaig fer un dia al Consell del Poble i no penso per a més endavant
altres col·laboracions com pot ser al Teatre de
Bellavista o d’altres municipis de l’entorn.

Fins ara ja heu participat d’activitats a
Corró d’Amunt.
M’ha agradat vincular-me al Consell del Poble i a l’Associació de Veïns, és una gent que
m’aprecio molt, encara no conec a tothom,
però tinc molt bona sintonia i sempre que hi
hagi una cosa on pugui col·laborar estaré encantat. Tinc uns veïns encantadors, m’agrada
fer-me amb la gent i encara que jo tinc un ofici que em far ser conegut sempre els dic que
m’avisin quan hi hagi alguna activitat al poble.

Com us trobeu a Corró d’Amunt i a les
Franqueses?
M’hi sento bé, tant a casa com a l’entorn. El
Vallès té una mica de Toscana, de suavitat paisatgística, de boscos, alzines, roures, una vegetació, un carisma que em fa sentir bé. La
gent aquí manté aquest esperit de sentir-se
de família i del poble, se senten molt integrats
i amb ganes que siguin espais rics en tot, en
bellesa, en fauna... M’he sentit acollit i m’han
tramés la sensació que a la gent li ha vingut de
gust que em quedés. Penso que em passaré
molts anys perquè em sento molt bé.

