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

Ajuntament
Oficines del SAC de l’Ajuntament 93 846 76 76
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
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Complex Esportiu Mpal. (pisc. coberta) 93 840 48 80
Zona Esportiva de Llerona 670 09 45 28
Camp de Futbol de Corró d’Avall 670 09 45 27
Pistes Municipals de Petanca 637 78 57 46
Zona Esp. Mpal. de Corró d’Amunt 637 78 57 45

Centres culturals
Centre Cultural Can Ganduxer 93 846 65 06
Biblioteca Municipal 93 840 43 88
Casal Cultural de Corró d’Avall 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

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

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

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

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

Horari de visites dels regidors de l’Ajuntament
ALCALDIA I EDUCACIÓ
Esteve Ribalta, dimecres de 16 a 18 h
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CULTURA
Teresa Buigues, dijous de 16 a 18 h. Can Ganduxer
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

Esteve Ribalta Sánchez
Alcalde

oPiniÓ

El municipi de Les Franqueses del Vallès haurà patit, un cop finalitzi l’any 2009, una transformació
urbana i social històrica que ha de proporcionar a les franquesines i franquesins una millora en la
seva qualitat de vida en els propers anys.
Més de trenta milions d’euros en el 2009 en diferents inversions, fan que les ciutadanes i els
ciutadans del municipi hagin de patir les molèsties causades per les obres. Però són unes molèsties
transitòries que en molt pocs mesos donaran pas a un municipi transformat i millor.
La gran aposta que s’ha fet des de l’Ajuntament pel tema educatiu fa que en aquest moment
s’estigui portant a terme la construcció de dues noves escoles i d’un nou institut. Aquesta és una
fita històrica llargament reivindicada durant anys per la comunitat educativa i serà una realitat amb
els tres nous equipaments. Els convenis amb la Universitat de Vic, la Fundació Martí l’Humà i la
UAB, també presenten un panorama molt engrescador en aquest àmbit.
La transformació urbana que patirà Corró d’Avall, Bellavista i Llerona també serà una fita històrica. Bellavista gaudirà de noves zones verdes al carrer Aragó i a la Ronda, i veurà transformada
la Plaça Major com a veritable nucli vertebrador.
Corró d’Avall veurà com després de més d’un segle de ser travessat per la carretera nacional,
aquest es transformarà en un passeig guanyat pels vianants, per a l’activitat comercial i l’activitat
lúdica i festiva. El municipi a més compta amb transport públic propi amb el nou Bus de Les Franqueses, i també es portarà a terme l’adequació de la Plaça de l’Espolsada.
Llerona tindrà el quart camp de gespa artificial del municipi i es renovarà tot l’entorn parroquial. Corró d’Amunt compte amb la zona esportiva i a Marata es remodelarà la Casa de la
Mestra i el Centre Cívic.
Des de l’Ajuntament ja estem treballant per continuar aquestes transformacions de cara l’any
2010. L’ampliació i millora de la zona esportiva, el parc d’entrada a Corró d‘Avall, un estudi per a
l’alineació dels semàfors a la carretera de Ribes, la transformació de la Plaça d’Espanya de Bellavista, la seva inclusió en la Llei de Barris de la Generalitat de Catalunya, són només alguns dels
projectes de futur que des de l’ actual equip de govern estem elaborant de cara el proper any.
Tots aquests projectes s’estan portant a terme i es portaran a terme, amb un seguit de polítiques participatives recollint les aportacions de les veïnes i veïns del municipi.
Aquest és un esforç econòmic molt important en un any
amb una situació econòmica complexa, que ha passat
per a la racionalització de les finances municipals i en
el que hem hagut de triplicar els ajuts socials. Però
tots aquests projectes també han servit per activar
l’economia i crear llocs de
treball del propi municipi tot esperant
moments més favorables per a tots.
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ACTUAliTAT

El delegat del govern a
Catalunya visita les obres
del FEIL a les Franqueses
El divendres, 12 de juny, Joan Rangel, delegat
del Govern a Catalunya va visitar les obres del
Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL) a les Franqueses del Vallès. Rangel que va ser rebut per
l’alcalde Esteve Ribalta i per diversos membres
de l’equip de govern, va estar acompanyat en
la visita per la sotsdelegada del Govern a Barcelona, Montserrat Garcia Llovera i pel president del Consell Comarcal del Vallès Oriental,
Antonio Rísquez.
Un cop va arribar a les Franqueses, Joan
Rangel va assistir a una reunió amb l’alcalde
i els membres de l’equip de govern durant la
qual es van explicar els detalls dels cinc projectes dels Fons Estatal d’Inversió Local que es
fan a les Franqueses del Vallès.
Recordem que els cinc projectes del FEIL,
la remodelació del camp de futbol de Llerona,
la remodelació del carrer d’Aragó, la remode-

lació de la Carretera
de Ribes (tram comprès entre l’Ajuntament i la Plaça Gaudí), la remodelació de
la carretera de Ribes
(tram comprès entre la
plaça de l’Escorxador i la
rotonda de Can Mònic) i
l’adequació de la Plaça Major
de Bellavista ja estan en marxa.
Esteve Ribalta va obsequiar al
delegat del Govern a Catalunya amb una collecció dels llibres de les Franqueses i amb la
reproducció de la façana de l’edifici consistorial. Posteriorment, Joan Rangel va signar al llibre
d’honor del municipi.
Acabada la reunió la comitiva va desplaçarse a per veure les obres d’un dels projectes
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Un moment de la visita
al tram III de la ctra
de Ribes

dels FEIL, el
tram de la
carretera de
Ribes entre
la plaça de
l’Ajuntament
i la plaça Gaudí que transformarà la part
central d’aquest espai en una rambla per
a vianants.

Transformació del municipi
Joan Rangel, acabada la visita, va assenyalar que
“aquestes obres, a banda de crear ocupació,
han permès fer-ne projectes nous o avançar
en altres que tenien en marxa com del de la
carretera de Ribes, que va comptar amb la
participació ciutadana. Són actuacions que beneficiïn als municipi i per tant estem satisfets
de com estan actuant els ajuntaments com el
de les Franqueses del Vallès”.
Per la seva banda, l’alcalde Esteve Ribalta
va recordar que els cinc projectes que es fan
al municipi suposen una inversió de gairebé
3 milions d’euros. “Són un exemple d’agilitat i col·laboració entres les administracions.
Projectes que teníem en planificació que potser encara no es podien desenvolupar en el
2009 ens ha permès portar-los a terme i des
d’aquest punt de vista estem molt satisfets. En
aquests moments estem en obres, però d’aquí
quatre, cinc mesos, quan acabin, podrem gaudir aquesta transformació històrica del municipi durant molts anys”.

El delegat va rebre explicacions sobre els cinc projectes

Les Franqueses més a prop,
informació a la ciutadania de
les obres que es fan municipi
El passsat mes de juny es va posar en funcionament un sistema d’informació, a través
de la pàgina web municipal, sobre l’estat i el
desenvolupament de les principals obres que
actualment hi ha en marxa a les Franqueses
del Vallès.
A la pàgina principal del web municipal hi
ha un banner en l’apartat actualitat amb aquest
enllaç http://www.lesfranqueses.cat/Actualitat/
obres-municipals.htm on tots els ciutadans i
ciutadanes poden consultar l’estat actualitzat
de les obres, la seva evolució (mitjançant fo-
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tografies i informació escrita) així com
fer saber a l’Ajuntament a través d’una
enquesta suggeriments o incidències que
puguin ocasionar els projectes que es troben en marxa.
Amb aquesta iniciativa l’Ajuntament vol
posar fàcilment a l’abast la informació sobre
les transformacions del poble, així com millorar l’execució de les obres amb la col·laboració
ciutadana per detectar possibles imprevistos.
D’aquesta manera, la resposta a aquests problemes també podrà ser més àgil i eficaç.

Els cinc projectes del
FEIL ja estan en marxa

L’acte de lliurament de claus es va fer a la sala de plens
de l’Ajuntament

El conseller de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, Francesc Baltasar, va
lliurar el 14 de juliol passat a les Franqueses del
Vallès les claus de 41 dels 46 habitatges amb
protecció oficial de lloguer situats al carrer Miquel Martí i Pol 6-8 de Corró d’Avall. A l’acte,
celebrat a la sala de plens de l’Ajuntament, va
assistir també el Sr. Frederic Linares, conseller
delegat d’Adigsa.
El primer tinent d’alcalde, Josep Badia, alcalde accidental de les Franqueses del Vallès, i els
regidors Joan Antoni Marín, de Politica Territorial i Obra Pública, Gisela Santos Gonçalves,
de Participació Ciudadana, i Teresa Buigues,
de Cultura i Pagesia, van acompanyar el
conseller en el lliurament de claus. La
sala de plens es va omplir de joves i
persones grans que van accedir a
aquests pisos després d’un sorteig públic que es va celebrar
el 5 juny. Abans de l’arribada
del conseller i de les diferents autoritats, els adjudicataris van signar els contractes de lloguer amb
tres advocades d’Adigsa.
L’alcalde accidental,
Josep Badia, va agrair a
l’Institut Català del Sòl
la construcció d’aquests
pisos en uns solars cedits
per l’Ajuntament de les
Franqueses. I va afegir que
aquesta línia de col·laboració
continua amb la construcció de
83 pisos més a Bellavista. Per la
seva part, el conseller va fer referència a aquesta col·laboració “amb
l’objectiu de garantir el dret d’accés a l’habitatge de la gent jove i la gent gran”. Després
de lliurar les claus, les autoritats locals van visitar els pisos juntament amb Frederic Linares,
conseller delegat d’Adigsa, i amb l’arquitecte
de la promoció, Ramon Valls, que va explicar
les característiques dels habitatges.

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

Es tracta d’una promoció de 48 habitatges
situada al carrer Miquel Martí i Pol 6-8 de
Corró d’Avall, i està formada per dues escales amb 24 habitatges cadascuna, distribuïts en
tres plantes, amb vuit habitatges en cadascuna
d’elles. Trenta-dos dels pisos estan destinats a
joves menors de 35 anys, dotze a persones
majors de 60 anys i dos estan adaptats a persones amb mobilitat reduïda. L’Ajuntament es
reserva dos habitatges per cobrir necessitats
socials de la població. Dels 46 pisos que es
van adjudicar, finalment se’n van entregar 41,
ja que es va produir tres renúncies i dos adjudicataris no es van presentar a la signatura
del contracte. Els pisos han estat construïts per
l’Institut Català del Sòl al pla parcial del Sector
J i seran administrats per Adigsa. Els llogaters
van signar un contracte per a cinc anys i el
preu mensual de lloguer amb les despeses incloses de serveis oscil·la entre els 199,83 i els
206,30 euros.
Els pisos tenen una superficie d’uns 40
metres quadrats i disposen d’una habitació
doble, un bany i un menjador amb cuina

ACTUAliTAT

El conseller de Medi Ambient i Habitatge,
Francesc Baltasar, lliura les claus dels pisos de
protecció oficial de lloguer de Corró d’Avall
places d’aparcament, 48 trasters i la llar d’infants Cavall Fort, que va obrir en el curs escolar 2008-2009. L’obra ha tingut un pressupost
de 3,58 milions d’euros.

Més habitatges amb
protecció oficial en marxa
El municipi de les Franqueses té en marxa
dues promocions d’habitatges socials a Llerona i a Bellavista. La que està més avançada és
la de Bellavista, amb 83 habitatges de lloguer
per a joves, a la plaça de Catalunya, en un solar
cedit a l’Incasòl per l’Ajuntament de les Franqueses. El conjunt d’habitatges estan distribuïts
en tres edificis independents, construïts a diferents nivells d’alçada, aprofitant els desnivells
del terreny.Tots els habitatges tenen un dormi-
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Els habitatges es
troben situats al carrer
de Miquel Martí i Pol

americana.Tots els pisos també tenen un balcó
amb un espai per estendre la roba i tenir la
rentadora. A les plantes baixes se situen 48

tori doble i un bany.
I la superficie útil és
d’uns 40 metres quadrats. Dos dels habitatges són adaptats per
a persones amb mobilitat
reduïda.
L’actuació inclou la construcció d’una llar d’infants que serà de
titularitat municipal i un aparcament de
87 places. L’obra es basa en un projecte de
l’arquitecte Lluís Jubert.
L’Incasòl també té en projecte una promoció de 14 habitatges de lloguer per a joves al
carrer Cadí, a Llerona.

60
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ACTUAliTAT

Èxit rotund de la Festa
Major de Bellavista

Pere Pérez, va ser el pregoner i una de les
novetats de la present edició

La Festa Major de Bellavista, celebrada el primer cap de
setmana de juliol, s’ha
caracteritzat per un
èxit rotund pel que
fa a la participació dels veïns.
L’ambient festiu va ser la
tònica dels
tres dies de
la festa, amb
un programa d’actes
molt variat i
intens.
Tant l’entitat organitzadora, la Comissió
de Festa Major de
Bellavista, de recent
creació, com el Patronat
Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut de les
Franqueses del Vallès, estan molt satisfets de la bona acceptació que han tingut els
diferents actes.
L’actuació del grup “Hotel Cochambre”,
divendres al vespre, va ser un dels actes més
multitudinaris. Tant és així que diversos veïns
ja demanen als organitzadors que la formació
pugui actuar de nou l’any que ve. Un altre dels
fets destacats és que per primera vegada a la
Festa Major de Bellavista hi ha hagut un pregoner.
En aquest cas el tret de sortida oficial va
anar a càrrec de Pere Pérez, que va ser president de l’Associació de Veïns de Bellavista
fa uns anys i regidor en el primer ajuntament
democràtic de les Franqueses. L’alcalde Esteve Ribalta i la presidenta de la Comissió de la
Festa Major de Bellavista, Joana González, van
acompanyar el pregoner, que va explicar, a tall
d’anècdota, que havia fet un estudi filològic per
saber com s’haurien de dir els veïns i veïnes

Corró d’Amunt, Marata, Llerona, Corró d’Avall, Bellavista
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Molta
assistència
a tots els actes
programats

de Bellavista. Segons
aquest estudi s’hauria
de parlar de bellavistins i
les bellavistines.
L’Ajuntament va habilitar
per als dies de festa una zona
d’aparcament, una part del qual també
es destinava a actes lúdics. En aquest espai es
va instal·lar un globus aerostàtic que va tenir
molt bona acollida per part dels veïns i veïnes.
L’arrossada popular de dissabte, amb més de
350 persones, va ser un altre dels actes destacats del cap de setmana. El programa de diumenge també va incloure un circuit de 4X4 a la
zona del Mirador que va ser força espectacular.
El mal temps de diumenge a la tarda va impedir
que es pogués fer tota la representació d’activitats de les entitats de Bellavista que s’havia
planificat. Però un cop es va acabar la tempesta es va reprendre la festa amb els monòlegs

a càrrec de la
“Compañía Solitaria”.
La música de
l’orquestra “Orgue de
gats” va amenitzar el Ball
de fi de festa.

La primera de les cinc Festes Majors
La Festa Major de Bellavista és la primera de
les cinc Festes Majors de les Franqueses. La
següent serà la de Marata , que es fa en dos
caps de setmana, el del 17, 18 i 19 de juliol i el
del 24, 25 i 26 de juliol.
El primer cap de setmana d’agost té lloc al
Festa Major de Corró d’Amunt, mentre que la
Festa Major de Llerona es farà entre els dies 8
i 14 de setembre.
La Festa Major de Corró d’Avall es celebrarà enguany del 15 al 22 de setembre.
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En marxa els cinc
projectes dels
Fons Estatals
d’Inversió Local
Els cinc projectes que es realitzen a les Franqueses del Vallès dels Fons Estatals d’Inversió
Local ja estan en marxa. El darrer en començar
ha estat el de l’adequació de la plaça major
de Bellavista, ja que ha donat inici una vegada
finalitzada la Festa Major de Bellavista.
Recordem que les altres quatre actuacions
del FEIL que s’estan realitzant en aquests moments són la transformació de la carretera de
Ribes en una rambla de vianants, entre la plaça
de l’Ajuntament i la plaça Gaudir, la remodelació de la carretera de Ribes entre la plaça de
l’Escorxador i la rotonda de Can Mònic, la remodelació del carrer Aragó, entre el carrer de
Cardedeu i la plaça d’Espanya i la remodelació
del camp de futbol de Llerona
Pel que fa a l’esta de les obres, al camp de
futbol de Llerona ja s’està realitzant l’aglomerat, un cop finalitzades les obres de moviment
de terra, obertura de rases i col·locació de
drenatges.
La transformació de la carretera de Ribes
en una rambla de vianants entre la plaça de
l’Ajuntament i la plaça de Gaudí es troba en
la primera fase, que afecta a les calçades laterals mantenint el trànsit en ambdós sentits de
circulació a la part centra. Aquesta fase té una

durada de dos mesos aproximadament. La segona fase de les obres, d’una durada prevista
de 4 mesos, afectarà la part central de la carretera, que ja quedarà restringida al trànsit. La
circulació es farà per les calçades laterals amb
un accés normalitzat als habitatges.
El tram I de la carretera de Ribes, entre la
Rotonda de Can Mònic i la plaça de l’Escorxador es realitza en una sola fase, amb una
durada prevista de cinc mesos, per la qual cosa
la circulació resta tallada des del primer moment fins que finalitzin les obres. Com a rutes
alternatives s’ha previst la Ronda Nord, el camí
antic de Vic i el carrer del Migdia.
Pel que fa a la remodelació del carrer Aragó, les obres van començar a principis de juny.
A banda de les obres del projecte, cal destacar l’actuació efectuada per l’Ajuntament que
ha permès guanyar 35 places d’aparcament a
l’acondicionament d’una zona d’aparcament
gratuït al mateix carrer Aragó cantonada carrer Extremadura.

L’alcalde de les Franqueses es troba
amb diversos alcaldes d’Almeria

La trobada es va fer al Consell Comarcal

Aprofitant l’estada a la nostra comarca de diversos alcaldes andalusos de la província d’Almeria, l’alcalde de les Franqueses del Vallès,
Esteve Ribalta, va participar en una trobada
conjunta que es va fer al Consell Comarcal del
Vallès Oriental. També eren presents els alcaldes de Granollers, Josep Mayoral i de Canovelles, Josep Orive així com el president del
consell comarcal i alcalde de la Llagosta, José
Antonio Rísquez.
Els alcaldes d’Andalusia presents a la trobada van ser José Antonio González, de Lúcar,
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José Francisco Carreño, de Tíjola, Ramón Rueda, de Somontín, Antonio Ramón, d’Alcóntar,
José Berruezo, d’Armuña del Almanzora i Juan
Antonio Lorenzo, alcalde de Serón i president
de la Mancomunitat de municipis del Valle de
Almanzora.
Esteve Ribalta va aprofitar l’ocasió per a
lliurar als alcaldes diversos exemplars dels
llibres de la col·lecció de les Franqueses del
Vallès. Els alcaldes andalusos van visitat la comarca, coincidint amb la Fira de l’Ascensió de
Granollers.

La substitució
de pivots i
eixamplament
de la carretera
de Ribes a tocar
de l’Ajuntament,
molt positiva
La substitució de pivots
de plàstic per vorades
de ciment amb lluminàries ha anat molt
bé

La substitució dels
pivots de plàstic
que es va fer a finals de l’any passat en
la carretera de Ribes, a
tocar de l’Ajuntament, amb
la construcció de dos trams de vorades centrals formades per peces rectes de formigó ha
esdevingut una solució idònea per al trànsit de
camions pesants tot i que s’havien plantejat
reticències.
Recordem que es van col·locar dos trams
de vorades de formigó de 20 cm d’alçada i
rejuntades amb morter de ciment, a l’hora que
es va ampliar la calçada per garantir el trànsit
viari de camions i vehicles de grans dimensions
amb una major seguretat viària.
Entre les peces de formigó, a intervals regulars hi ha unes lluminàries LED que il·luminen
la vorada amb una tecnologia moderna i ecològica que la fan visible i segura durant la nit el
traçat de la carretera de Ribes just darrera de
l’Ajuntament.
L’actuació, un cop passats uns mesos des
que es va efectuar, ha aconseguit el doble objectiu que es va plantejar en dissenyar-la, d’una
banda evitar les infraccions de trànsit dels
vehicles que realitzaven girs prohibits cap al
carrer Molí en el primer tram de l’actuació i
incorporacions en sentit contrari en el segon,
davant de la zona comercial, i de l’altra facilitar
el pas de camions i de vehicles pesats que tenien dificultats per fer el gir en la rotonda.

A mitjan de juny es va fer la signatura de l’acta
de comprovació del replanteig de la construcció del CEIP Les Franqueses II que donava inici
al començament d’obra d’aquest nou equipament educatiu de les Franqueses del Vallès.
L’acte, realitzat al mateix solar on s’ubicarà
l’escola, al carrer de Valldoriolf 22 de Bellavista, va comptar amb la presència de l’alcalde,
Esteve Ribalta, el regidor de Política Territorial
i Obra Pública, Juan Antonio Marín, el representant dels Serveis Educatius Vallès Maresme, Josep Magret, el representat de l’empresa
GISA de la Generalitat, Xavier Espona el gerent de l’empresa adjudicatària de les obres,
Construccions Proho, SA, Ramon Prat així
com els directors d’obra.

Les màquines
excavadores
fa dies que
realitzen
treballs al
solar

L’Ajuntament
de les Franqueses ha realitzat
gestions que per
tal que el nou CEIP
de Bellavista, anomenat
provisionalment CEIP Les
Franqueses II estigui en funcionament com abans millor a l’igual que
ha fet amb el CEIP Camins, les obres del qual
van començar a l’abril i estaran enllestides per
a l’inici del curs 2009/2010.

Cinc actuacions
educatives en un any
Representants del Serveis Educatius, de l’empresa Gisa
de la Generalitat, l’empresa constructora i l’alcalde el dia
del replanteig

noTíCies

Comença la construcció
del CEIP Les Franqueses II

En un any de govern s’han portat a terme cinc
destacades actuacions en matèria educativa:
l’acceleració en la construcció dels CEIPS Camins i Les Franqueses II, esmentats anteriorment, i els convenis amb la Universitat de Vic,
amb la Fundació Universitària Martí l’Humà i
amb la Universitat Autònoma.

Un cop es
va signar l’acta de replanteig es va procedir a les mesures topogràfiques i al tancat del solar i al mes de juliol ja
es podien veure les màquines treballant.
El sistema de construcció d’aquest equipament, més ràpid del que seria habitual, es
fa en paral·lel. D’una banda els treballs al solar
del carrer Valldoriolf i de l’altra, la construcció
especial dels mòduls que es fabriquen a Astúries i es transportaran ja finalitzats per a la
seva instal·lació definitiva.
La data d’acabament del l’obra està fixada
per a l’abril del 2010.
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Conveni amb la Diputació de
Barcelona per a la redacció del
Pla Local d’Habitatge
L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i la
Diputació de Barcelona han aprovat el document per a desenvolupar el conveni marc que
permetrà la redacció del Pla Local d’Habitatge
de les Franqueses.
El PLH és un document que parteix de
l’anàlisi de la situació de l’habitatge en un
municipi i de les condicions de context (socioeconòmiqes, urbanístiques, d’organització
municipal. etc), i defineix les estratègies per
promoure o desenvolupar des del govern local, en relació al sòl i al sostre residencial, per
un període d’entre quatre i sis anys i amb caràcter planificador i operatiu amb l’objecte de
fomentar l’assoliment del dret dels ciutadans a
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gaudir d’un habitatge digne en
condicions assequibles.
Els treballs a desenvolupar
es faran en cinc fases, Pla de
Treball, Avanç, Proposta, Aprovació del Ple i Text Refós, amb
una durada de 10 mesos des del
seu inici. Està previst que en el decurs de l’elaboració del Pla Local d’ Habitatge es posin en marxa processos de
participació ciutadana.
El pressupost de desenvolupament de l’actuació és de 55.000 euros dels quals l’Ajuntament de les Franqueses aportarà el 25 %
(13.700 euros).

Els treballs d’elaboració del PHL
duraran 10 mesos
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L’autobús urbà de les Franqueses
cada vegada més utilitzat
El balanç dels sis primers mesos de funcionament del Servei d’autobús urbà a les Franqueses del Vallès s’acosta a les previsions inicials
que es va fer al seu moment de 25.000 viatgers l’any si es manté la mitjana dels darrers
mesos. El promig de títols venuts per dia feiner
és de 77. El nou servei, que es va posar en
marxa el 9 de desembre passat, cada cop és
més conegut i utilitzat per als veïns del municipi. Així, si en el mes de gener, el primer mes
sencer del seu funcionament, es van comptabilitzar un total de 1.262 passatgers, el mes de
juny se’n van registrar 1.744. Aquestes xifres
suposen un augment del 38%. En el primer
mig any s’han comptabilitzat un total de 7.806
títols.
Si continua aquesta tendència creixent pel
que fa a la utilització del nou servei, es pot arribar a superar els 20.000 viatgers en el primer
any. Unes xifres que s’aproparien a les primeres previsions d’utilització del nou servei.
Recordem que la nova línia realitza 13 sortides diàries per sentit entre les set del matí i
les nou del vespre i connecta els nuclis de Bellavista, Llerona, Corró d’Avall, Corró d’Amunt
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i Marata i arriba a l’Hospital de
Granollers. En dues ocasions
la línia també arriba a l’estació d’autobusos de Granollers, on els viatgers tenen
correspondència amb altres
línies de la xarxa de transport públic de la comarca. A
més de les 13 sortides per
sentit entre Granollers i Corró d’Amunt, hi ha tres sortides
diàries que connecten Granollers
i les Franqueses amb el polígon industrial del Pla de Llerona, una al matí,
una al migdia i una a la tarda.
Les noves comunicacions formen part
del sistema tarifari integrat de la regió metropolitana de Barcelona, per la qual cosa els
usuaris es poden beneficiar dels diferents títols
de transport integrats, amb la possibilitat de
transbordament amb d’altres transports.
Un conveni signat pel Departament de
Política Territorial i Obra Pública de la Generalitat, l’Autoritat del Transport Metropolità de
Barcelona, l’Ajuntament de les Franqueses del

Cada dia hi ha
més gent que utilitzar
l’autobús urbà de les Franqueses

Vallès i l’empresa Sagalés fa possible la prestació d’aquest servei.
L’autobús municipal de les Franqueses del
Vallès restarà fora de servei durant el mes
d’agost.

Es col·loquen
El Gremi de Constructors del
bandes
Vallès Oriental celebra la festa
reductores de
patronat a les Franqueses
velocitat al carrer
de la Riera
El carrer de la Riera, una de les rutes alternatives mentre duren les obres de remodelació del
tram de la carretera de Ribes entre la rotonda
de Can Mònic i la plaça de l’Escorxador, ha experimentat un notable augment de trànsit.
Com a mesura de seguretat, recentment
s’han instal·lat bandes reductores de velocitat
a l’alçada del pavelló poliesportiu municipal de
Corró d’Avall per tal que els vehicles disminueixin la seva marxa de pas en una zona amb força
moviment de vianants, tant
pels desplaçaments a les
instal·lacions esportives com perquè
actualment s’està
realitzant el juliol esportiu amb
una gran participació de nenes i
nens.
Amb aquestes bandes
reductores els vehicles
circulen a menys velocitat
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El sopar del patró del Gremi de Constructors es va fer el 12 de juny

El Gremi de Constructors del Vallès Oriental
va celebrar el seu patró, Sant Antoni de Pàdua,
en un sopar que va tenir lloc a les Franqueses
del Vallès, al restaurant Torre del Pla de Llerona. La festa patronat, que es va fer el 12 de
juny, va comptar amb l’assistència de l’alcalde
de les Franqueses del Vallès, Esteve Ribalta, entre d’altres autoritats i convidats.
Durant la trobada, que per segon any consecutiu es fa a les Franqueses, es van lliurar
els guardons als agremiats més antics. Als par-

laments es va constatar la importància de la
formació i la professionalitat en un sector que
s’ha vist especialment afectat per la crisi econòmica.
El Gremi de Constructors del Vallès Oriental, que compta amb més de 400 agremiats,
ofereix diverses accions formatives, a banda
dels serveis propis de l’entitat. La festa patronat d’enguany va reunir un centenar de persones al nostre municipi.

Entre els acords adoptat al ple municipal ordinari del mes de maig, celebrat el dijous 28 de
maig cal destacar la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació
dels serveis de recollida i eliminació de residus,
que contemplava l’ampliació del període per a
sol·licitar bonificacions.
Tots els grups municipals a excepció de
Convergència i Unió es van votar a favor
d’aquesta mesura. Els destinataris d’aquests
ajuts són persones jubilades, pensionistes i famílies amb pocs recursos.
El punt es va aprovar amb els vots a favor
de tots els regidors excepte Convergència i
Unió.

Ple
extraordinari
al mes de juny
El dilluns, 22 de juny es va fer un ple extraordinari sol·licitat per Convergència i Unió on es
va debatre i aprovar la modificació de l’article
27 del reglament orgànic municipal per establir que les sessions del ple siguin mensuals i
no bimensuals com fins ara.
A la sessió també es va tractar la reducció
del règim de retribucions anuals als components de l’equip de govern demanada per CiU,
encara que no es va votar.
L’alcalde Ribalta va assenyalar que hi ha dos
informes dels prestigiosos juristes, Francisco
Velasco, catedràtic de Madrid i el professor de
la Universitat Rovira i Vergili, Ramon Fuentes, a més del secretari de l’Ajuntament,
Lluís Muñoz, on s’estableix que la proposta de nomenar la composició
de l’equip de govern i el règim de
retribucions l’ha de fer l’alcalde i
no els grups de l’oposició.
Ribalta va comentar que
les assignacions proposades per CiU d’entre 8.000 i
14.000 euros anuals amb la
impossibilitat d’obtenir ingressos per altres activitats eren
il·legals perquè fins i tot estan
per sota del salari mínim interprofessional i va demanar a CiU
que prediqués amb l’exemple en
el tema de d’abaixar sous en referència a no demanar aquesta mesura
quan governaven.
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El ple de maig aprova la bonificació en les taxa
d’escombraries amb els vots a favor de tots els
regidors excepte Convergència i Unió

A les darreres sessions s’han aprovat propostes com la bonificació de la taxa d’escombraries amb el vot a favor de tots
el regidors excepte CiU

L’equip de govern presenta les
al·legacions contra la reserva de
sòl del quart cinturó
El ple extraoordinari va refusar-les amb els vots en
contra de CiU i l’abstenció de la resta de regidors
El dimecres, 15 d’abril, es va fer un ple extraordinari amb un sol punt a l’ordre del dia, les allegacions contra l’acord adoptat per la comissió territorial d’urbanisme de Barcelona que
incorpora la reserva de sòl del Quart Cinturó
i que en l’actualitat es troba en fase d’exposició pública.
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En aquesta sessió el grup municipal de Convergència i Unió va anunciar que votaria en
contra d’aquesta i de qualsevol altre proposta
que es porti a ple, demanant la dimissió de
l’alcalde Esteve Ribalta.
Les al·legacions es van refusar amb els
7 vots de CiU, les abstencions dels regidors
Ferran Gontán, Ferran Jiménez, Vanesa Garcia
i Dolors Isart i els 6 vots a favor de l’equip de
govern.
Esteve Ribalta va lamentar que en un
tema com el del Quart Cinturó, on tots
els grups polítics municipals estan en
contra, no hi hagués un posicionament conjunt del consistori, que
era el que es pretenia amb aquest
ple extraordinari.
Tanmateix, l’alcalde va anunciar que les al·legacions es presentaran igualment donat que
també es poden presentar per
part dels regidors, l’alcalde o la
junta de govern, que és el que
es farà.

El grup municipal de Convergència i
Unió ha anunciat que votarà en contra
de totes les propostes que es portin a ple
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PArTiCiPACiÓ CiUTAdAnA

Telefonia i comerç, principals
reclamacions durant el primer
semestre de l’OMIC
estar al dia en quan a la normativa relativa al
consum.
Les activitats que durant aquest primer semestre s’han dut a terme campanyes informatives
i conferències:
Recomanacions abans d’iniciar un viatge
Campanya rebaixes
Drets i deures del consumidors
L’OMIC (Oficina Municipal Informació al Consumidor) és un servei gratuït de l’Ajuntament
de les Franqueses que té com a objectiu facilitar informació i assessorament als ciutadans
i ciutadanes per tal de garantir i defensar els
drets de les persones consumidores i usuàries.
El consum és un acte quotidià. Constantment estem consumint productes i serveis
que ofereixen comerciants, prestadors de serveis i empresaris.
També és un objectiu del servei donar
informació i assessorar als ciutadans no només quan la persona ho sol·liciti si no també
educant sobre el consum tant a usuaris com
a comerciants, ja que els ajudarà a conèixer i
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Pel que fa a reclamacions per sectors, els
serveis de telefonia i comerç han estat el gruix
principal de demandes, tal i com es pot veure
en el quadre adjunt. Les reclamacions, amb un
75 % han estat les principals demandes plantejades en els sis primers mesos de funcionament de l’OMIC.
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.

Reflexió estratègica sobre les
tecnologies de la informació i
comunicació a les Franqueses
El 24 de novembre de 2008, es va signar el
Pla Director Participatiu de la Societat del
Coneixement (PDPSC) entre els municipis
de les Franqueses, Granollers, Canovelles, La
Roca i el Consorci Localret. La signatura
del conveni va ser l’inici del PDPSC,
amb el doble objectiu d’analitzar
l’estat de la qüestió en matèria
de societat del coneixement i
fer una nova proposta d’acord
amb els canvis que s’han produït
els darrers anys. La metodologia
per a l’elaboració d’aquest Pla preveu la participació de la ciutadania en
diversos moments de treball.
Una primera fase en l’elaboració d’aquest
Pla ha estat el diagnòstic sobre l’estat i l’ús de
les TIC. En aquest sentit, s’han fet enquestes
a la població i empreses, diverses entrevistes
personals i un anàlisi de tota la informació
d’altres plans, dades relatives a actuacions dels
ajuntaments i informació d’altres entitats. El
resultat d’aquesta fase és un document que
reflecteix la situació envers les TIC dels quatre
municipis que participen al pla.
Un cop acabada aquesta fase més interna,
ha començat una segona fase de debat estratè-
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gic, centrat en quatre grans àmbits: Infraestructures, E-govern, Xarxa ciutadana i Innovació i
economia. En aquest punt s’està promovent la
implicació d’actors socioeconòmics i de l’administració al procés, amb tallers de validació
i enriquiment del diagnòstic i tallers de planificació. A partir d’aquests tallers es desenvoluparan les línies estratègiques i s’elaboraran els
diferents programes d’actuació.
Les darreres d’aquestes sessions seran la
d’Innovació i Economia, el proper dia 22 de setembre, i la de Xarxa Ciutadana, el dissabte 26
de setembre al matí. Aquesta última serà un taller obert a tota la ciutadania de les Franqueses,
o d’algun dels altres tres municipis, interessada
en reflexionar sobre l’ús i l’apropament de les
TIC al municipi. Un cop finalitzades aquestes
trobades, la redacció final del Pla permetrà lligar la diagnosi amb la visió estratègica i la planificació de les accions proposades, incorporant
la mirada i la visió de totes aquelles persones i
agents que hi hauran participat.
Per a més informació o per consultar els
documents relacionats, podeu visitar la pàgina
web http://consensus.cat/societatdelconeixement/ o bé contactar directament amb l’ Ajuntament de les Franqueses.

El taller participatiu es va fer el 2 de juliol

Debat
participatiu per
millorar la plaça
de l’Espolsada
A principis de juliol, diversos veïns/es i comerciants de l’entorn de la plaça de l’Espolsada
van estar intercanviant les seves visions i fent
propostes de millora per a aquesta plaça situada al nucli de Corró d’Avall. La sessió de debat participativa, organitzada des del Servei de
Participació Ciutadana, juntament amb l’equip
tècnic de Pagesia i la col·laboració d’altres àrees municipals, es va realitzar a la mateixa plaça
i va comptar també amb la presència d’alguns
regidors de l’Ajuntament. L’objectiu principal
de la trobada era fer una reflexió conjunta sobre els usos i activitats a la plaça, i la possibilitat
de posar-hi alguns elements per millorar-ne
l’aspecte i la seva funcionalitat. I és que, amb
el Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL), l’Ajuntament té l’oportunitat d’introduir alguns elements de mobiliari urbà i ornamentació que
millorin l’espai públic, i contribueixen a fer la
plaça més acollidora.
Entre els temes que van generar més
acord destaca la necessitat de posar ombra (a
través d’alguna estructura com glorieta, marquesina, o bé amb arbres i vegetació) ja que
s’argumentava que és una plaça molt assolellada a l’estiu i freda a l’hivern, la ubicació de
més paperers, més bancs i que aquests siguin
còmodes i funcionals, evitar els elements decoratius d’aigua,...Pel què fa als usos i activitats,
va generar molt acord la idea de potenciar les
diverses activitats lúdiques i culturals a la plaça, així com dinamitzar el comerç, i realitzarhi activitats relacionades, com fires i mercats
diversos.
Les conclusions del debat, que durant
aquest mes de juliol es penjaran a la web
municipal i s’enviaran a tots els participants,
ja s’han fet arribar a l’equip tècnic encarregat
del projecte de millora de la plaça perquè les
incorpori al disseny. A principis de tardor es
presentaran els canvis en la fisonomia de la
plaça, intentant donar resposta a les aportacions formulades per la ciutadania.

Al llarg d’aquest darrer període maig/juliol
2009, l’Àrea de Polítiques Socials, Igualtat i
Sanitat ha obert convocatòria dels ajuts
econòmics municipals
per a llibres de text i gestionat la convocatòria dels
ajuts individuals de menjador
escolar del Consell Comarcal del
Vallès Oriental.
Aquestes dues tipologies d’ajuts tenen per
objectiu oferir un suport econòmic a aquelles
famílies amb fills en edat escolar obligatòria
que a conseqüència de la seva situació econòmica, familiar i/o social no poden assumir el
cost total d’aquests dos serveis.
Els ajuts econòmics per a llibres de text
d’aquest any han sofert una adaptació positiva
a la realitat actual dels centres educatius del
nostre municipi, que alguns d’ells reutilitzen els
llibres de text o bé utilitzen material substitutiu. En aquest sentit, s’ha pretès garantir que els
nous sistemes, impulsats des de l’Àrea de Cultura, Educació, Infància i Joventut, puguin ser
beneficiaris també d’aquests ajuts. En aquests
casos, els centres gestionaran els ajuts concedits als seus alumnes. Per als alumnes que han
de comprar els llibres de text fora del centre, caldrà presentar factura dels llibres per a
poder rebre l’ajut. Per això recordem que és
necessari demanar la factura quan es vagi a
comprar els llibres.

Ajuts individuals
Pel que fa als ajuts individuals de menjador, es
preveu com cada any, abans de l’inici del curs
escolar, poder disposar de les resolucions del
Consell Comarcal. En cas que s’hagi atorgat
l’ajut de menjador, les famílies tenen el compromís de pagar la part que els correspon del
servei, informar i justificar si falta al servei de
menjador, informar als serveis socials de qualsevol canvi de la circumstàncies que va donar
lloc a al concessió de l’ajut i comunicar a serveis socials i al centre escolar de la baixa de
menjador, en cas que es produís.
Per qualsevol informació, les famílies es poden dirigir a l’Àrea de Polítiques Socials, Igualtat i Sanitat.
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Dia Internacional Tallers de
d’Acció de la
memòria al
Salut de les Dones Casal d’Avis
de Bellavista i
de Corró d’Avall
La conferència es va fer

a Can Ganduxer

El 16 de juny va tenir
lloc al Centre Cultural Can Ganduxer la xerrada- col·loqui
“La Salut de
les Dones
Cuidadores”,
dins els actes
commemoratius del Dia
Inter nacional
d’Acció de la Salut de les Dones organitzats per l’Àrea de
Polítiques Socials, Igualtat i

Sanitat.
L’acte es va iniciar amb la presentació i benvinguda de la regidora de Polítiques Socials, Gisela Santos, i a continuació es va donar paraula
als conferenciants.
Van intervenir el doctor Josep Antón Martos, expert en geriatria, coordinador del Consorci de Serveis a les Persones de Granollers,
metge adjunt del Servei de Geriatria de la
Fundació Hospital Asil de Granollers i membre col·laborador de l’Observatori de la Salut
Carles Vallbona de l’Hospital de Granollers
amb el projecte “Cuidem a casa”, la Infermera
Eulàlia Guix, delegada del COIB (Col·legi Oficial de Diplomats d’Infermeria de Barcelona)
al Vallès Oriental, Mercè Navarro, voluntària
d’Oncovallès Fundació d’Ajuda Oncològica i
Eulàlia Ramírez, psicòloga d’AFAB (Associació
de Familiars d’Alzheimer de Barcelona).
Tots ells van fer èmfasi la importància de
comptar amb suport professional, de buscar
espais propis, de les implicacions emocionals i
de la dificultat però necessitat de posar límits
tant per els cuidadors com per les persones
cuidades. A la xerrada es van oferir pautes i recursos bàsics per treballar actituds i creences
respecte la cura a la vintena de persones que
van assistir a la jornada.
Com a fet rellevant, s’ha de destacar que la
majoria de persones cuidadores són dones i familiars dels cuidadors/es que exerceixen la seva
feina de forma altruista i sense estar formalment
reconegudes per la tasca que realitzen.
Les activitats del Dia Internacional d’Acció
de la Salut de les Dones organitzades complementar amb l’exposició “Dones Valentes”,
organitzada per l’Àrea de Polítiques Socials
Igualtat i Sanitat en col·laboració amb el Patronat Municipal d’Esports que es va poder
visitar entre els dies 5 al 22 de juny, al Pavelló
d’Esports de Corró d’Avall.

Aquest any 2009, des de l’Àrea de Polítiques
Socials, Igualtat i Sanitat s’ha realitzat el primer
taller de la memòria; simultàneament en els
dos casals d’avis, el de Bellavista i el de Corró.
L’objectiu d’aquests tallers és ajudar a mantenir i millorar la memòria; facilitant estratègies
per millorar la retenció i mantenir la capacitat
d’evolució, contribuint així a reduir l’ansietat
que genera la consciencia personal de pèrdua
de memòria que apareix a mesura que anem
envellint. Amb aquest treball, no només aconseguint mantenir la memòria sinó també l’autonomia personal i el nivell d’autoestima.
Els tallers han constat de 10 sessions de
90 minuts. En cadascun dels grups hi ha participat de 12 a 15 persones. En cadascuna de
les sessions s’ha treballat una sèrie d’exercicis
específics que estimulen diferents àrees de la
memòria. Aquests exercicis faciliten la memòria immediata, visual, auditiva, remota, d’orientació, etc.

PolíTiqUes soCiAls, iGUAlTAT i sAniTAT

Ajuts
municipals
per a llibres de
text i gestió
d’ajuts de
menjador
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Èxit de participació
A conseqüència de l’èxit de participació i bons
resultats dels tallers, és previst iniciar un segon
taller de memòria a la tardor en els dos casals
de la Gent Gran. Les inscripcions seran de l’1
al 18 de setembre i les persones interessades
es podran inscriure als propis casals i al Servei
d’Atenció al Ciutadà del nostre Ajuntament.

Els tallers continuaran a la tardor
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CUlTUrA, edUCACiÓ, infÀnCiA i JoVenTUT

I Jornada “Els nous reptes per a la Infància
en risc: Impuls a la Xarxa Municipal”
El 26 de juny del 2009 es va realitzar la I Jornada “Els Nous Reptes per a la infància en risc:
Impuls a la Xarxa Municipal” organitzada per
l’Àrea de Polítiques Socials, Igualtat i Sanitat,
amb col·laboració de la Diputació de Barcelona. La inauguració de la Jornada va anar a
càrrec del l’alcalde de les Franqueses del Vallès,
el Esteve Ribalta i la regidora de l’Àrea de Polítiques Socials, Igualtat i Sanitat Gisela Santos,
que van ressaltar la importància de consolidar
processos de detecció en infància i adolescència en risc i construir mecanismes de coordinació i col·laboració entre els diferents agents
i professionals.
L’objectiu de la Jornada era impulsar la
creació d’una xarxa local de caràcter preventiu, motiu pel qual es va convidar a participar
a tots els agents socials que intervenen amb
infància i l’adolescència. Van assistir representant dels diferents serveis: Centres d’educació
Infantil i Primària, Equips d’atenció Psicopedagògica (EAP), Equip d’Atenció a la Infància i
a l’adolescència del Vallés Oriental (EAIA),
Policia Local, Mossos d’Esquadra, Àrea Bàsica
de Salut (ABS), Plà de Drogues Municipal, Projecte de Prevenció d’infància en risc, Patronat
de Cultura, Educació, Infància i Joventut, Pa-
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tronat d’Esports i Serveis Socials d’Atenció
Primària.
La jornada va comptar primerament
amb una taula rodona. Anna Bellostes,
responsable de projectes d’infància i
família del Consell Comarcal del Vallès Oriental, va presentar la proposta
de la Xarxa Comarcal de la Infància
i Adolescència en risc del Vallès Oriental. Pastora Hidalgo, Responsable
tècnica de la Xarxa local per la infància
i adolescència de Sant Boi, va explicar la
trajectòria de la consolidació d’una xarxa local d’infància i adolescència en el seu
municipi i finalment, Viridiana Costa, Tècnica
del Projecte PAIDEIA de l’Àrea de Benestar
Social i Família de la Diputació de Barcelona,
va presentar el resultat d’unes enquestes realitzades als diferents professionals del municipi
que treballen amb infància per tal de analitzar
i fer propostes de treball en xarxa.
Després d’un descans i refrigeri, es va facilitar un espai de treball en grup en el qual, a
través de l’anàlisi d’un cas pràctic, es va treballar la corresponsabilitat.
Cal destacar que l’acte va comptar amb
una satisfactòria participació activa per part
de tots els assistents.

Alta participació i implicació dels assistents
en les taules rodones i treballs de grup

La I Jornada “Els Nous Reptes per a la infància
en risc: Impuls a la Xarxa Municipal” va finalitzar amb una reunió plenària on es van presentar les conclusions de cada grup de treball i
on es van començar a definir els nous reptes i
acords per iniciar el treball en Xarxa d’Infància
en risc de les Franqueses del Vallès (XIFRA)
per al proper octubre.

El Bus Nocturn C17, amplia la seva
oferta de festes majors i concerts

El Bus C-17 amb el concert d’Hotel Cochambre
de la Festa Major de Bellavista

El Bus Nocturn, iniciativa sorgida del projecte
C17, el Pla Supramunicipal de Prevenció de
Drogues i Promoció d’Hàbits Saludables de
l’Alt Vallès Oriental, ha ampliat enguany la seva
oferta de festes majors i concerts.
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Aquest servei consisteix en posar a
disposició un autobús en línia discrecional que fa un recorregut pels
cinc municipis adherits a aquest
Pla Supramunicipal: l’Ametlla, Figaró-Montmany, les Franqueses, la
Garriga, i el Tagamanent durant les
nits que es celebrin festes majors
o concerts enfocats principalment a
la població jove, entre 14 i 30 anys
aproximadament.
El projecte Bus Nocturn C17 persegueix com a gran objectiu reduir la sinistralitat a les carreteres oferint un servei de
transport que substitueixi el cotxe o la moto i
disminuir així la quantitat de joves que agafen
un vehicle privat sota els efectes de l’alcohol o
les drogues.
Tots els joves que ho vulguin poden inscriure’s al Punt d’Informació Juvenil del seu municipi i durant el mes d’agost a l’Ajuntament. L’adquisició prèvia del bitllet és gratuïta. Per aquells
que l’adquireixen en la mateixa nit a la parada

del bus o la carpa del Pla de Prevenció C17
instal·lada al concert hauran d’abonar 1€ per
trajecte.
Durant aquest 2009, les festes i concerts
on hi ha hagut o hi haurà servei de bus nocturn són:
03/07/09 Festa Major_Bellavista_Hotel Cochambre
18/07/09 Figarock_Figaró-Montmany
25/07/09 Festa Major_La Garriga
22/08/09 Festa Major_l’Ametlla del Vallès
28/08/09 Festa Major_Granollers
29/08/09 Festa Major_Granollers
18/09/09 Festa Major _Corró d’Avall_Se Atormenta una Vecina
03/10/09 Concert Org. Garrigs Farcits_La
Garriga
28/11/09 Condom Party_l’Ametlla del Vallès
Per tornar a casa els i les joves podran agafar
el bus cada 45 minuts.
Per a més informació: info@c17.cat

L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès,
juntament amb els de l’Ametlla, Bigues i Riells,
Figaró i la Garriga s’han unit per dur a terme una activitat relacionada amb el món de
la transhumància, que tindrà lloc el 26 de setembre que ve, durant les Jornades Europees
del Patrimoni. L’objectiu de la proposta és fomentar la ramaderia extensiva en el marc de
la prevenció d’incendis forestals.
La transhumància és la migració estacional
dels ramats a la recerca de les pastures, a l’estiu cap a la muntanya i a l’hivern cap a la terra
baixa. Aquesta activitat en l’actualitat es troba
en regressió per la intensificació de l’agricultura i la ramaderia. També cal destacar que el
procés massiu d’urbanització del territori és
un dels factors que ha contribuït a la degradació de les vies pecuàries, que en l’actualitat es
troben en perill.

PAGesiA

Les Franqueses centra la celebració de Les Jornades
Europees del Patrimoni en la transhumància
Caminada el 26 de setembre

Es vol fomentar la ramaderia extensiva en el marc de la
prevenció d’incendis forestals

És per aquests motius que els municipis de
l’Alt Vallès s’han plantejat tornar a pasturar
les grans zones forestals properes als espais
urbans, amb l’objectiu de reduir la càrrega de
combustible i minimitzar els incendis forestals
amb petites transhumàncies a una escala local.

En aquest context, l’activitat que s’ha preparat
pel dia 26 de setembre proposa una caminada
matinal pels principals camins ramaders de la
zona que confluiran a Puiggraciós amb un esmorzar de pagès, a càrrec del cuiner Francesc
Roger.
Els actes continuaran a la tarda, amb la
presentació de l’Escola de Pastors del Pallars,
la presentació del projecte supramunicipal de
pastura de zones forestals per a la prevenció
d’incendis i la projecció del documental “El
Somni” i un col·loqui dirigit per Arnau Queralt
i Bassa, ambientòleg expert en transhumància
i camins ramaders.

L’Ajuntament recorda la
necessitat d’extremar les
precaucions per evitar incendis
L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès recorda la necessitat d’extremar al màxim les
precaucions sobretot els mesos de més calor,
de cara a evitar que hi hagi cap incendi. Des del
consistori es recorda que la prohibició d’encendre foc està establerta per al període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre.
Precisament a finals del mes juny es va
produir un incendi a Can Grau Gros de les

Franqueses que va afectar una superficie d’uns 50 metres quadrats d’un
descampat d’aquesta masia de Llerona,
on hi havia pneumàtics i matolls. Malauradament l’helicòpter que va intervenir en les
tasques d’extinció de l’incendi va estavellar-se
en un accident que es va produir al camp de tir
de l’Escola de la Policia de Mollet, quan intentava carregar aigua per un altre incendi decla-

Aquest helicòpter que
va actuar a
Can Grau Ros va
patir un accident
després d’intervenir
el mateix dia a Parets
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rat a Parets. Com a conseqüència de l’accident
el pilot i copilot de l’helicòpter van morir.

Cada dimecres
i diumenge a les
14.30 i a les
20.30 h

Televisió
Les Franqueses
I també pots veure els programes a través d’internet en el teu
ordinador! Comprova-ho al web www.lesfranqueses.cat

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

Granollers TV (canal 55 de la UHF)

60

nAiXeMenTs i defUnCions

NAIXEMENTS
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Denís Martínez López
Ainoa Suros Cejudo
Pol Estrada Terol
Biel Cámara Chiva
Oriol Garriga Encinas
Max de la Torre Pujol
Kadiatou Balde
Alejandro Alvarado Fernández
Anna Rojas Carmona
Arnau Monroy Catalán
Enric Martin Pericas
Abdou Camara
Alba Salvatierra Blaché
Javi Arce Palacios
Diego Flores de Pedro
Hugo Glores de Pedro
Pau Trancoso Jorquera
Valentina María Flores Gómez
Albert Rubio Piqueras
Naomy García Peña
Gerard Fierro Gil
Leo Vázquez Prieto
Julia Pérez Jiménez
Julia Rus Agudo
Nico Cerruti de Sande
Xavi Vitó Ramírez
Pol Roca Palasí
Irene Madueño Muñoz
Ainoa González Marínez
Irene Barrero Cortes
Ian Ros Cuadradas
Pol Ros Cuadradas
Pere Roig Cano
David Pacheco Bisbal
Mario Gómez Calo
Aleix Cutrina Ferrer
Leire Pérez Jiménez
Lucia Torres Zapata
Biel Rodríguez López
Saül Orri Torres
Martina Santos Cárdenas
Noa Ortega Carmona
Ivet Merino Pérez
David Sola Gómez
Nil Marín Castany
Carla Pascual Álvarez
Aina García López
Pau Rocasalbas Font
Gabriel Giménez Roca
Jana García Casas
Pol Vila Brunes
Fatoumata Souane
Clara Arbós Noguera
Mateo Emanuel Cardozo Chamba
Anna Largo Bonilla
Itziar Pérez Serrano
Guillem Checa Pérez
Salman Ben Hammou
Víctor Yanguas Solanellas
Africa Valencia Merlos
Laia Puig Puig
Iván Carles Rodríguez Camacho
Víctor David Rodríguez Camacho
Ferran Reche Cachero
Bernat Riera Martras
Ferran Capón Galí
Fatoumata-Diaray Barry
Hassan Farrouhou
Óscar García Molero
Daniela Angelina Covello Puell
Marc Gea Lobato
Estela Baena Castillo
Amin Meneses Agharbi
Mami Jammeh
Alesta Zambrano Ibarra
Josep Alezander Chamorro Valencia
Jana Fornés Heller
Eloi Roca Marques
Óscar Domínguez Serrán
Adam Guillem Mora

28-02-09
02-03-09
06-03-09
08-03-09
10-03-09
11-03-09
12-03-09
14-03-09
16-03-09
17-03-09
17-03-09
18-03-09
22-03-09
27-03-09
27-03-09
27-03-09
28-03-09
28-03-09
28-03-09
29-03-09
31-03-09
02-04-09
03-04-09
07-04-09
08-04-09
11-04-09
11-04-09
12-04-09
13-04-09
16-04-09
16-04-09
16-04-09
18-04-09
20-04-09
21-04-09
21-04-09
22-04-09
25-04-09
27-04-09
28-04-09
28-04-09
28-04-09
28-04-09
30-04-09
30-04-09
01-05-09
01-05-09
03-05-09
04-05-09
05-05-09
05-05-09
06-05-09
08-05-09
08-05-09
11-05-09
11-05-09
15-05-09
15-05-09
17-05-09
17-05-09
21-05-09
21-05-09
21-05-09
21-05-09
22-05-09
22-05-09
22-05-09
22-05-09
24-05-09
24-05-09
26-05-09
31-05-09
31-05-09
01-06-09
05-06-09
09-06-09
11-06-09
14-06-09
14-06-09
15-06-09

BUTLLETÍ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

Ona Romero Reche
Mariona Agudo Mas
Berta Pascual Coca
Oriol Hernández Saez
Iago Aparicio Díaz
Gerard Pérez Sánchez
Dídac Pajuelo Hernández

16-06-09
18-06-09
19-06-09
20-06-09
23-06-09
24-06-09
25-06-09

DEFUNCIONS
Eulalia Martínez Bueno, 86 anys
José María Vallelado Dalmau, 77 anys
Francisca Toledo Granados, 96 anys
Enriqueta Castillo Ortigosa, 74 anys
Edelmira Silva Gallego, 90 anys
Maria Francesca Compte Batlle, 88 anys
Dolores Hernández Antúnez, 84 anys
Joan Mitjavila Guarch, 74 anys
Leonarda García Gómez, 61 anys

27-02-09
19-03-09
29-03-09
31-03-09
02-04-09
04-04-09
24-04-09
13-06-09
06-06-09

HORARI
D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
A L’AJUNTAMENT
de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h
dimarts i dijous de 16 a 18 h

TELÈFON
DEL SERVEI
DE RECOLLIDA
DE MOBLES I
TRASTOS

900 101 338

TELÈFON
D’AVARIES
DE SOREA
902 250 370

Els nous agents, entre el regidor de Seguretat Ciutadana i l’Inspector en Cap

La Policia de les Franqueses del Vallès va incorporar el mes de juny quatre nous agents a
la seva plantilla a través d’un concurs oposició.
Els quatre nous agents són dos homes i dues
dones: August Rossell, Óscar Antequera, Griselda López i Saioa Blázquez. L’alcalde de les
Franqueses del Vallès, Esteve Ribalta, i el regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Randos, van
donar la benvinguda als quatre nous agents en
un acte realitzat a la sala de plens del consistori. L’Inspector en Cap, Joaquim Martín, i la

majoria d’integrants de la plantilla actual del cos
van acompanyar els nous agents en l’acte de
presentació.
A l’acte es va destacar la voluntat de servei
a les veïnes i veïns del municipi que té la policia local de les Franqueses del Vallès, amb una
línia d’acció de proximitat i atenció directa a la
ciutadania.
En l’actualitat la policia local de les Franqueses del Vallès està formada per 22 agents, 4 caporals, 3 auxiliars administratius i 1 inspector.

La Policia Local de les Franqueses
fa un reforç viari en els punts del
municipi on hi ha obres
La Policial Local de les Franqueses del Vallès ha
muntat un dispositiu especial de reforç per donar resposta als canvis viaris a causa de la realització de diferents obres urbanes. Es tracta
dels treballs de remodelació del carrer Aragó,
del camp de futbol de Llerona i especialment
de la transformació de la carretera de Ribes,
entre la plaça de l’Ecorxador i la rotonda de
Can Mònic i entre la plaça de l’Ajuntament i la
plaça de Gaudí.
En previsió que les obres d’adequació de
la carretera de Ribes poguessin comportar
retencions puntuals als usuaris de la via i al veïnat, es va reforçar el servei amb agents que
regulaven el trànsit i que donaven pas alternatiu pels carrers adjacents.
Les alternatives a aquest tram de la carretera tallat són, en sentit de pujada, per la Ronda Nord i el camí antic de Vic o pel carrer de
la Riera i Migdia. En sentit de baixada es van

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

desviar els camions
i el màxim nombre de vehicles
a la carretera
de Cànoves.
També es
va habilitar com a
rotonda la
plaça de
l’Escorxador per accedir al camí
de la Serra.

S’ha fet un reforç viari a
les zones del municipi
on es realitzen obres

La Policia Local
efectua més de
250 controls
d’alcoholèmia
La Policia Local de les Franqueses del Vallès
va efectuar controls preventius d’alcoholèmia
en diversos punts del municipi l’últim cap de
setmana del mes de maig.
En total es van realitzar més de 250 controls d’alcoholèmia des de la nit de divendres
fins la matinada de diumenge amb un resultat
de: 9 conductors denunciats per conduir amb
una taxa d’alcohol superior a la permesa amb
tràmit administratiu, 2 conductors imputats
per conduir amb una taxa d’alcohol superior
a la permesa amb tràmit penal,
11 conductor imputats per conduir sense
haver obtingut mai permís de conduir,
1 conductor denunciat administrativament
per no tenir vigent el permís de conduir
2 denúncies per conduir sense assegurança obligatòria, 5 vehicles immobilitzats.

Detenció
mentre intentava
carregar
motocicletes en
una furgoneta

seGUreTAT CiUTAdAnA

Quatre nous agents completen la
plantilla de la Policia Local de les
Franqueses
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La Policia Local de les Franqueses del Vallès
va detenir la matinada del dissabte 16 de
maig a Bellavista una persona mentre intentava robar motocicletes carregant-les en una
furgoneta. Els veïns van alertar al cos policial
de que els fets es produïen al carrer
Aragó.
Una patrulla va fer acte
de presència al lloc dels
fets i va detenir una
de les persones
implicades
en
l’intent de robatori. Els Mossos
d’Esquadra van
intervenir per
localitzar el vehicle i per detenir el seu titular,
així com també
per recuperar una
motocicleta robada
que es trobava al seu
interior. Els dos detinguts
van quedar a disposició judicial i la furgoneta va quedar al dipòsit municipal de les Franqueses.
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esPorTs

Programa per
a fer esports
als centres
educatius del
municipi
Fotografia dels participants al clínic

Jordi Arrese participa en un clínic
de l’Escola Municipal de Tennis de
les Franqueses
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El dimarts, 9 de juny, el tennista Jordi Arrese
medallista de tennis olímpic amb la selecció
espanyola va ser-hi a les Franqueses del Vallès
per participar en un clínic amb els jugadors i
jugadores de l’Escola Municipal de Tennis.
Arrese estava convidat per la regidoria
d’Esports, a través del Patronat Municipal d’Esports i la direcció de l’Escola Municipal de les
Franqueses del Vallès que des de fa just un any
porta Jordi Plana.
El medallista de plata als Jocs Olímpics de
Barcelona i campió de la Copa Davis com a

capità de l’equip espanyol, que en l’actualitat és
el director tècnic de la Federació Catalana de
Tennis, va ser rebut a les pistes municipals de
tennis de les Franqueses per l’alcalde, Esteve
Ribalta, i pel regidor d’Esports, Josep Badia.
Actualment l’Escola de Tennis té 150 participants, 15 jugadors dels quals són components de l’equip cadet de competició provincial de la Federació de tennis i 20 inscrits a
l’Escola de Padel de Corró d’Amunt.

El Patronat Municipal d’Esports en coordinació amb el Patronat Municipal d’Educació, Infància i Joventut, les direccions de les escoles i
les AMPAS dels centres educatius Guerau de
Liost, Joan Sanpera i Torras, Bellavista – Joan
Camps i Camins han organitzat un nou programa per fer esport en horari extraescolar
que començarà a partir del mes d’octubre.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és apropar el
programa de promoció i formació de l’Escola
Municipal Esportiva, que es realitza a les installacions de la zona esportiva i es troba plenament consolidat al municipi des de fa molts
anys, a les mateixes instal·lacions dels centres
educatius franquesins per promocionar l’esport i la salut i incrementar el nombre de nens
i nenes que practiquen esport.
Als centres educatius Guerau de Liost,
Joan Sanpera i Torras, Bellavista – Joan Camps i
Camins s’ofertarà, amb places limitades, activitats de psicomotricitat, prebenjamí, mini tennis,
aeròbic i escola d’handbol.

Les activitats de
l’Escola Esportiva
Municipal, ara
també a les
escoles

Multitudinària Festa de la
Bicicleta amb passejada pel
Circuit de Catalunya
A mitjan de maig es va celebrar la Festa
de la Bicicleta en una edició especial en al qual van participar
conjuntament ciclistes de
Granollers, Mollet, Lliçà
d’Amunt, la Llagosta,
les Franqueses del
Vallès i Montornès.
A les 10 hores
es va donar la sortida pels integrants de
les Franqueses davant
el complex esportiu
zona esportiva de Corró d’Avall amb la presència de l’alcalde, Esteve Ribalta,
i el regidor d’Esports, Josep Badia.
Des del nostre municipi van sortir unes
200 persones de totes les edats.
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Aproximadament sobre les
10.30 hores el grup de les
Franqueses s’unia amb el
grup de Granollers al
Carrer Agustí Vinyamata per iniciar el recorregut en direcció al
Circuit de Catalunya,
a Montmeló, travessant els carrers de
Granollers i continuant pel marge dret
del riu Congost.
Els ciclistes van accedir a l’interior del traçat
per espai de 45 minuts. Durant aquest temps es van poder
fer una, dues o fins a tres voltes al traçat,
de poc més de 4,5 quilòmetres.

Les activitats als respectius equipaments escolars podran realitzar-les nens i nenes independentment del centre en el qual estiguin
matriculats.
El Patronat Municipal d’Esports continua
oferint al pavelló poliesportiu de Corró d’Avall
la possibilitat de fer esports en la categoria de
prebenjamí mixt.
Podeu ampliar aquesta informació, horaris, preus i activitats, a les oficines del Patronat
Municipal d’Esports i als centres educatius.

La Fundació APADIS ha
estat l’entitat escollida
per rebre la recaptació
de la 8a edició del Trofeu Sergi Barjuan segons
es va donar a conèixer
a finals de juny en roda
informativa.
L’acte va comptar amb
la presència de l’alcalde
de les Franqueses, Esteve Ribalta, el regidor
d’Esports, Josep Badia, l’exjugador del FC Barcelona, Sergi Barjuan i el seu pare, Joan Barjuan,
impulsor del torneig, així com la presidenta de
la Fundació Apadis, Imma Navarro i diversos
regidors de l’equip de govern.
Els diners recaptats es destinaran
a promoure i millorar la qualitat
del servei del centre de tarda
amb recursos i material.
APADIS, Fundació i Associació d’Atenció a Persones amb Discapacitats i
els seus Familiars creada fa
quinze anys, es troba ubicada a les Franqueses del Vallès des del gener del 2002 i té
com a principal finalitat i objectiu

promoure la integració social i laboral de les
persones amb discapacitat en igualtat de drets
i oportunitats i millorar la qualitat de vida de la
persona amb discapacitat i els seus familiars.
El Centre d’Esports Sabadell, el Futbol Club
Barcelona i l’equip local guanyador del torneig
preliminar seran els equips que diputaran al
mes de setembre la VIII edició del Trofeu Sergi
Barjuan.
L’ordre dels partitis d’el Torneig Preliminar,
que es disputarà el el dijous 3 de setembre a
partir de les 20 h, serà el següent. A les 20 h
CF Bellavista Milán-CF Les Franqueses. A les
21 h perdedor primer partit contra CE Llerona. A les 21 h guanyador primer partit CE
Llerona.
L’ordre als partits del VIII Trofeu Sergi Barjuan, que es jugarà
el dijous 10 de setembre, serà
aquest. A les 19 h guanyador
torneig preliminar-FC Barcelona Atlètic. A les 20 h CE
Sabadell-guanyador torneig
preliminar. A les 21 h FC Barcelona Atlètic-Centre d’Esports Sabadell.
APADIS ha estat l’entitat
escollida per a la donació

500 participants en la
XXV Diada del Joc i de l’Esport
El dissabte 6 de juny va tenir lloc a la zona esportiva municipal i al pati del CEIP Guerau de
Liost la 25a diada del joc i l’esport. Les activitats van començar a partir de les 8 h amb una
jornada plena de partits d’handbol i bàsquet.
A mig matí va ser l’hora dels més menuts
de la casa el grup de psicomotricitat i prebenjamí que van poder gaudir de jocs lúdics i recreatius i van poder anar als inflables o practicar
la punteria amb el tir amb arc o fins i tot a fer
un mini partit de tennis, tot aquestes activitats
estaven en el pati del Guerau de Liost.
A primera hora de la tarda
va tenir lloc l’escola esportiva de bàdminton
i seguidament va
haver-hi una trobada oberta per
a tothom de taitxi i la cloenda
de la copa de
futbol sala.
Durant tot
el dia van passar
pel pavelló i la pista poliesportiva de

Corró d’Avall unes 500 persones. Tots els participants de les activitats organitzades pel PME
van tenir un petit record de la jornada, una
tovallola de platja. La jornada va estar marcada
pel bon ambient i l’esportivitat.
Cal destacar la col·laboració del Club de
Tir amb Arc, l’Escola de Tennis, el CB Les Franqueses i l’AE Handbol Les Franqueses, i com
no, donar les gràcies a tots els monitors i collaboradors del Patronat Municipal d’esports
que un cop més han fet possible que aquesta
diada fos un gran èxit.
També s’ha de remarcar la jornada de
portes obertes que va tenir lloc el diumenge 7 de juny al complex esportiu municipal.Tothom qui volgués
va poder entrar a la instal·lació
de manera gratuïta. D’aquesta
manera es va tancar la Festa
de l’Esport organitzada des
de la Diputació de Barcelona
i amb els suport de diversos
municipis de la comarca, entre ells el nostre, Les Franqueses del Vallès.

Recepció als
equips campions
del CP Bellavista i
l’AE Handbol
Les Franqueses
El 8 de juliol va tenir lloc
la sala de plens de
l’Ajuntament de
les Franqueses
del Vallès una
recepció als
equip juvenil
de l’AEH les
Franqueses,
campió de
la Copa Federació de
Catalunya i a
l’equip masculí
El juvenil de l’AE Handbol
i femení del Club
Les Franqueses, campió
Petanca Bellavista
que han estat campions de
lliga de cinquena i de tercera categoria respectivament i han aconseguit l’ascens.
L’acte va comptar amb l’assistència de
l’alcalde, Esteve Ribalta, el regidor d’Esports i
Obres i Serveis, Josep Badia, el president de
l’AEH les Franqueses, Rafael Rosario i del CP
Bellavista, José Gallardo, així com directius i
components dels equips campions.
L’alcalde Esteve Ribalta i el regidor d’Esports,
Josep Badia van lliurar un record commemoratiu als representants dels equips campions pels
èxits assolits i tot seguit els campions van signar al llibre d’honor d’Esports de les Franqueses del Vallès. L’AE Handbol les Franqueses va
lliurar un trofeu a tots els integrants de l’equip
que han assolit la Copa Federació.
Les fotografies de record i un petit piscolabis van posar la cloenda a aquest reconeixement a l’equip juvenil masculí de l’AE Handbol
les Franqueses i l’equip femení i masculí del CP
Bellavista pels èxits.

esPorTs

La recaptació de la VIII edició del
Trofeu Sergi Barjuan es destinarà a
la Fundació APADIS
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Dos equips campions al CP Bellavista
Un munt d’esports i participants
a la XXV Diada de l’Esport

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

60

eXPressions

Maria Mateo
49 anys, Corró d’Avall

Rafael Sanchís
73 anys, Corró d’Amunt

Gemma Ribera
28 anys, Bellavista

Sergi Martí
35 anys, Llerona

Roser Matheu
66 anys, Marata

Heu anat de rebaixes?

Heu anat de rebaixes?

Heu anat de rebaixes?

Ha coincidit que he comprat
un televisió amb les rebaixes,
però no he anat expressament,
l’hauria comprat igualment
sense rebaixes

Heu anat de rebaixes,
què és el que t’atrau?

Heu anat de rebaixes?

Si, sempre es pot trobar alguna
cosa que val la pena.

No, perquè no tinc temps
d’anar, sóc autònom i no puc
dedicar tot un dia a anar a
buscar productes rebaixats
de preu

Expressament no, encara que
de vegada coincideix quan vas
a comprar i ho pots aprofitar.

on efectues les compres?
M’agrada anar a Granollers i
també a Mataró Parc. Aquest
centre comercial agrupa
moltes botigues i estan una al
costat de l’altra, per tant no
s’ha de caminar tant com en
una ciutat.

Com planifiqueu
les compres?
Si veig alguna cosa que està bé
de preu i me la puc permetre
me la compro.

què penseu de
les rebaixes?

20

Val la pena tot i que aquest
any encara no he notat molta
rebaixa. Només de 5 o 10
euros en alguns casos sobre el
preu d’abans.

on efectueu les compres?
A diferents llocs, tant aquí com
a Granollers o a fora.

Sí i tant, trobes articles a
meitat de preus, amb ofertes
molt bones. En botigues
exclusives hi ha pocs
descomptes, però ens les
cadenes més conegudes els
descomptes sí són grans.

on efectueu les compres?

Com planifiqueu
les compres?
En funció de les necessitats,
segons s’acaben els productes
fas una llista i ho vas a buscar
i si volem de nous hi anem
sense esperar que hi hagin les
rebaixes.

què penseu de
les rebaixes?
Hi ha gent que compra coses
que després les acaba apilant
durant anys sense saber què
fer i n’hi ha que hi van no
només pels descomptes sinó
per gaudir remenant, buscant...
Jo no ho faig això, tinc una
opinió més aviat crítica, a part
que tots sabem que una part
dels articles estan rebaixats
per treure estocs, però n’hi ha
molt gènere que es fa per a
les rebaixes, només cal pensar
una mica.

A Granollers i a centres
comercials com Mataró.
Intento aviat perquè és quan
trobes les millors ofertes.
Si no vas els primers dies
et quedes sense el millor.
Enguany ha coincidit que
estava de vacances i he pogut
anar de seguida .

feu una llista o compres
en funció del que trobes?
Segons el que vaig trobant,
allà on hi ha l’oferta vaig a
remenar a veure que trobo,
però t’has d’espavilar i anar de
seguida.

Has comprat de manera
diferent a altres anys?
Amb el tema de la crisi he
intentat reservar-me per a
les rebaixes. He esperat a fer
compres a que comencessin.

on efectueu les compres?
Normalment compro aquí a
les Franqueses i a Granollers.
Si busco alguna cosa en
concret que no trobo aquí o
a Granollers llavors baixo a
Barcelona.

Com planifiqueu
les compres?
Quan necessito alguna cosa
vaig i la compro, no faig
res en concret. Si haig de
comprar roba vaig a buscar-la i
lògicament miro el millor preu
encara que sense voltar molt.
Si enganxes que coincideix
amb les rebaixes, millor,
però això d’esperar perquè
comencen tal dia no ho faig.

què penseu de
les rebaixes?
Hi ha gent que li agrada, però
jo ni tinc temps ni m’atreuen
especialment.

S’inicien els casals d’estiu municipals
El dilluns 29 de juny es
van iniciar les activitats infantils d’estiu, amb el nom
d’ESTIUA’T 09,
consistents en
un seguit de
casals ubicats a
diferents nuclis
urbans de les
Franqueses del
Vallès i dirigits a
tots els nens i nens
del municipi entre 3 i
Els casals duraran
12 anys d’edat.
fins el 31 de juliol
Aquest any els casals
compten amb prop de 400 places i es duen
a terme als nuclis de Bellavista (80) ubicat al
CEIP Joan Camps, Corró d’Amunt (20) on es
fa servir el Consell de Poble, igual que a Llerona (20) i Corró d’Avall, que compta amb

dues zones, la del CEIP Joan Sanpera (100) i la
de Can Ganduxer (80). Als casals infantils de
l’ESTIUA’T 09 cal afegir-hi els artístics de Can
Font (110).
ESTIUA’T 09 ha volgut emfatitzar el coneixement de l’entorn i el respecte vers el medi natural, de manera que els centres d’interès del
casal giren al voltant del reciclatge i del descobriment de diferents espais de
les Franqueses del Vallès, i
de zones properes. Els
nens i nens participen de sortides pels
voltants dels casals,
sortides fora del
municipi (Montseny, Parc Güell...),
dies de piscina i
activitats lúdiques, esportives i creatives.
La cloenda es va fer a la zona
esportiva de Corró d’Avall
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on efectueu les compres?
Aquí al municipi, al mercat,
o segons quins articles a
Granollers o altres municipis
veïns. On no hi anem gairebé
mai és a una gran superfície
comercial.

Com planifiqueu
les compres?
En els cas de la roba compres
quan es va quedant vella. El
que no fem és seguir una
moda i comprar per comprar,
hi ha gent que va més de
temporada i aquests segur
que van molt més de rebaixes
que jo.

què penseu sobre
les rebaixes?
Potser una cosa que sorprèn
és que puguin fer descomptes
tan grans, fins a un 70 %. Això
et fa pensar que el m és molt
elevat, no sé si es guanyen
molt bé la vida, però els
descomptes són molts alts.

Cloenda de les
activitats de lleure
del Patronat Municipal d’Esports
El dilluns, 22 de juny es va fer la cloenda d’activitats de lleure del Patronat Municipal d’Esports que ofereix ioga, tai-txi, manteniment i
gent gran. La festa va començar a partir de les
20 h amb la salutació de l’alcalde de les Franqueses del Vallès, Esteve Ribalta, del regidor
d’Esports Josep Badia i de la regidora de
Polítiques Socials, Gisela Santos.
Més d’un centenar de persones
van poder gaudir d’un berenar-sopar preparat pels treballadors del
PME. Va haver-hi pa amb tomàquet
i embotits, gelat de postres i un
bon cava per poder fer un brindis
per les vacances que ens esperen!
Abans d’acabar l’acte tots els participants van rebre l’obsequi de la temporada que enguany va consistir en una
tovallola de platja.

El dissabte 20 de juny es va inaugurar el recorregut guiat de l’antic camp d’aviació de Rosanes, situat als termes municipals de les Franqueses del Vallès, l’Ametlla i la Garriga. Aquest
aeròdrom utilitzat al temps de la República
s’ha recuperat com a patrimoni de la memòria
històrica amb una senyalització i museïtzació
impulsada pels ajuntaments dels tres municipis
i el Memorial Democràtic de la Generalitat.
Els actes per la inauguració van començar
amb un itinerari guiat que va sortir des de la
masia de Can Sorgues a Llerona. Els historiadors David Gesalí i David Íñiguez van ampliar
amb les seves explicacions la informació dels
plafons que s’han col·locat al llarg del recorregut. En aquest itinerari que arriba fins al camp
d’aviació de Rosanes, a la Garriga, es troben
senyalitzats els principals vestigis de l’aeròdrom, amb garites i refugis antiaeris molt ben
conservats encara que no es pot accedir a
l’interior.
Al final del recorregut, tots els assistents
van gaudir d’una reconstrucció històrica a càrrec del grup “Exèrcit de l’Ebre”, els membres
del qual, perfectament vestits amb uniformes

de l’època, van fer
reviure el període
de la Guerra Civil.
A continuació, els alcaldes
dels tres municipis, Esteve Ribalta, Jordi Pousa
i Neus Bulbena,
així com el director del Memorial
Democràtic de la
Generalitat, Miquel
Caminal, es van dirigir
als assistents posant èmfasi en el que representa
recuperar la memòria història i destacant el gran treball que
s’ha fet amb l’aeròdrom de Rosanes. A
l’acte també eren presents diversos regidors,
entre els quals hi havia la regidora de Cultura
de l’Ajuntament de les Franqueses, Teresa Buigues, i un aviador de 92 anys, Héctor de Diego,
que va viure aquella època.

CUlTUrA, edUCACiÓ, infÀnCiA i JoVenTUT

El recorregut guiat de l’antic camp
d’aviació de Rosanes ja és una
realitat

L’acte va despertar
molt interès

Un àpat de guerra, a càrrec del cuiner Pep Salsetes va cloure els actes.
El Patronat Municipal de Cultura, Educació,
Infància i Joventut de les Franqueses del Vallès
treballa per establir un calendari de visites guiades concertades i també visites amb inscripció un cop al mes.
El pròxim 27 de setembre es podrà fer
una visita guiada gratuïta per l’itinerari guiat
del camp d’aviació de Rosanes. La visita estarà
conduïda per l’historiador David Gesalí, a partir de les onze del matí a la masia de Rosanes.
Aquesta activitat s’emmarca dins de les Jornades Europees del Patrimoni.
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Molts assistents a la inauguració

Avancem amb la recuperació de la Memòria Històrica
Fa dos anys es va editar el
llibre que recupera els anys
de la República al nostres
pobles i al mateix temps
recuperàvem també la
figura del darrer Alcalde
republicà, el Sr. Francesc
Montserrat.
Aquest any s’ha editat el que recull els primers
29 anys de la dictadura, del 39 al 60, i així poc
a poc anem deixant la nostra historia recent
a l’abast dels qui ho van viure i sobretot a les
noves generacions que per sort no van patir

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

la dictadura i ara poden conèixer i estudiar la
historia recent dels pobles de Les Franqueses.
Al juny es va fer un pas mes amb la posta a
punt de l’aeròdrom de Rosanes. Actualment
es pot visitar i conèixer detalls a traves de la
museïtzació al aire lliure que permet fer un
bonic i formatiu passeig per el Pla de Llerona
al temps que coneixem una mica mes de l’espai que ens envolta.
Els propers mesos recuperarem el refugi
de Can Sorges per que es pugui visitar i es
aquí que volem fer una crida. Ens agradaria decorar el refugi amb petits objectes de l’època,

si els tenim a casa i els volem donar per tal de
ser exposats i que els pugem gaudir tots.
Agrairem les donacions i les cuidarem i d’avançada ja ho agraïm.
Si teniu petits objectes i els voleu donar
per exposar al refugi cal que ens ho feu arribar
a l’ajuntament o a cultura.
Continuarem treballant en favor de la cultura i la nostra historia
Teresa Buigues i Poveda
Regidora de Cultura
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Música i diversió
per als joves de
Corró d’Avall

L’Àrea d’Infància i Joventut va organitzar per
al divendres 19 de juny a la plaça de la Música
de Corró d’Avall un concert per a joves en el
qual van col·laborar el Centre Municipal de
Joves de Corró d’Avall i l’Associació 5 dits.
La nit es va completar amb una exhibició
de breakdance i a continuació va actuar la formació Locos sin remedio, els components de
la qual són de Bellavista. Després la festa va
continuar amb un concurs
per a joves del joc de
videoconsola Guitar Hero i amb
un concert
en viu amb
el duet de
guitarres
Andrews.
La nit va
acabar
amb una
batalla de
galls musical.

Marcel Gros mostra el seu
espectacle “Marcel Sol” dins del
II Cicle d’Espectacles al Carrer
El II Cicle d’Espectacles al Carrer continuarà
el dissabte 1 d’agost amb l’humor de Marcel
Gros, que mostrarà als veïns i veïnes de les
Franqueses el seu muntatge “Marcel Sol”.
L’espectacle, que es farà al Pavelló Esportiu de Corró d’Amunt a partir
de les set de la tarda, presenta
damunt de l’escenari un pallasso que no vol estar sol,
al més pur estil d’un clown
ple de sensibilitat i innocència.
El circ serà l’encarregat
de tancar aquest cicle el 20
de setembre, en plena festa
major de Corró d’Avall. Serà
amb la formació Solo Manolo,
que portarà a la plaça de l’Ajuntament de les Franqueses el muntatge “Locomotivo”. Aquest espectacle,
que començarà a les cinc de la tarda, barreja
el moviment, l’excentricitat, la creativitat, el
funambulisme i els malabars i es caracteritza per mostrar una escenografia
espectacular. Així, les acrobàcies de
Manolo Alcántara, que és l’intèrpret i el guionista, aniran acompanyades d’un remolcable.

Quinzè aniversari
del Grup de Diables
Els Encendraires
D’aquesta manera es donarà
per finalitzat el II Cicle d’Espectacles al Carrer estiu 2009,
que ha comptat amb una participació notable. Només els primers
cinc espectacles ja van reunir uns 1.000

espectadors. El cicle ha estat organitzat pel Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància
i Juventut i ha comptat amb la collaboració de diverses entitats del municipi com
el Grup de Diables Els Encendraires, que
va celebrar
el seu 15è.
aniver sari,
el Consell
de Poble
de Llerona,
la Comissió de Festa
Major de Bellavista, el Centre
Cultural de Marata,
el Consell de Poble de
Corró d’Amunt i la Comissió
de Festa Major de Corró d’Avall.
La celebració del 15è. aniversari d’Els Encendraires va coincidir amb l’actuació de Ton
Rulló i la Pegebanda, dins del II Cicle d’Espectacles al Carrer. Abans del concert, els diables
van oferir diferents activitats com una gimcana
per al més petits de la colla que va començar a
les set del vespre. Un sopar amb botifarres, pa
amb tomàquet i beguda va precedir el correfoc, que va encetar el cabró de les Franqueses.
A continuació es va donar pas al concert de
Ton Rulló i la Pegebanda. Més tard, les Sàtires
de Foc van oferir un espectacle i la nit es va
tancar amb un segon concert, en aquest cas
de la formació Son de Rumba, amb vuit músics
de la comarca.

Torneig de ‘Magic’ a les Franqueses del Vallès
El passat 28 de juny es va celebrar, sota organització del Centre Municipal de
Joves de Bellavista, el torneig classificatori per
el nacional del joc
de cartes “Magic
the gattering”.
Aquest torneig
es va celebrar
a la sala polivalent del Centre
Cultural de Bellavista. 92 participants de diferents
pobles de Catalunya van
El torneig va reunir prop d’un
centenar de participants
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gaudir d’un torneig divertit i interessant, amb
l’assistència de grans jugadors catalans, buscant
guanyar una de les 8 places per classificar-se
al nacional que es disputarà a Granada dintre
de 15 dies.
A Catalunya, a principi del anys 90, va haver-hi un gran moviment, lligat als jocs de rol i
estratègia, amb trobades tant importants com
dies de joc i les gencon o els tornejos oficials
de jocs com Warhammer o Magic the Gattering. En aquestes trobades, sempre fetes a Barcelona, es podien arribar a trobar centenars
de joves per jugar i compartir idees.
L’any 1996 l’empresa “Wizards of the coast”, dissenyadora de Magic The Gattering, va

crear un circuit professional obert a tothom
per donar resposta a la gran demanda existent.
Una de les coses més interessants d’aquest
circuit és que està totalment prohibit les apostes i que tothom hi pot participar, des de nens
de 6 anys fins a adults de més de 60.
El torneig celebrat a Bellavista va constar de
7 rondes per definir les 8 primeres places, començant a les 10h per acabar a les 18h. Dues
d’aquestes places van ser guanyades per membres del grup local de jugadors. L’organització
del torneig va ser felicitada per els responsables
nacionals del joc i esperen poder continuar organitzen aquests torneigs a Les Franqueses.

Entre el 19 i el 27 de juny
els centres d’educació
infantil i primària
de les Franqueses del Vallès
van acomiadar el curs
2008/2009
amb diverses festes. El
gran nombre
d’assistents, la
par ticipació
dels col·lectius
d’alumnes, mestres i mares i pares
i, com no, el bon ambient van posar una magnifica
cloenda i benvinguda a les vacances.
El CEIP Bellavista-Joan
Camps va organitzar una
festa al voltant del ball de
l’Espolsada, aquesta tradicional dansa de Corró d’Avall i
Marata. Una part de la festa
va servir per acomiadar els
alumnes de sisè que deixen el
centre i que l’any vinent ja faran
secundària. Després de tres assaigs
per grups i un de general, el ball de
l’Espolsada dels alumnes de tercer, quart
i cinquè va ser molt lluït.
El CEIP Joan Sanpera va acomiadar el curs
amb una multitudinària festa, les grades del
pati eren plenes a vessar, que es va preparar
durant el tercer trimestre del curs. Els
valors van ser l’eix de la festa,
que va tenir un apartat
amb lliurament d’orla inclòs, per als companys
de sisè que deixen el
centre. A la festa van
prendre part des dels
alumnes de P3 fins

El CEIP Les Franqueses II va organitzar, per part de l’AMPA, la seva primera festa de comiat de curs en solitari

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

Inflables, ball i aigua no van faltar
a la festa de fi de curs del CEIP
Guerau de Liost

als de sisè, sense
oblidar en Pitus, el
gegant de l’escola que és present
en les diverses
activitats que realitza el centre.

Al CEIP Bellavista – Joan Camps van ballar l’espolsada

la primera vegada que en feien com a CEIP
Les Franqueses II amb alumnes de P3, P4 i P5.
L’objectiu de gaudir al màxim es va aconseguir
del tot gràcies a la gran implicació del petits i
petites i dels pares i mares, que van col·laborar
perquè tot anés molt bé.

CUlTUrA, edUCACiÓ, infÀnCiA i JoVenTUT

Els centres educatius acomiaden els
curs amb festes molts participatives
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Un any més, la festa de fi de curs
del Joan Sanpera va comptar amb
una gran assistència

Al CEIP Guerau de Liost
es va fer la festa de final
de curs el 23 de juny conjunta
amb el CEIP Les Franqueses II.
La Festa de l’AMPA del Guerau de Liost es va organitzar el
dia 19 i va fer que els menuts
s’ho passessin d’allò més bé amb
l’agua, el ball i els inflables que es
van muntar. Donat que el centre és de
recent creació, els alumnes que van participar anaven des de P3 a tercer. La diversió de
ben segur que encara serà més gran el proper
curs amb els nenes i nenes que ja faran quart.
El CEIP Les Franqueses II, a banda del comiat conjunt del dia 23 amb el Guerau de
Liost, va organitzar una pròpia per part de
l’AMPA. Va ser una festa molt emotiva, per ser

El CEIP Camins va acomiadar el curs
2008/2009 amb festa de fi de curs i festa
de l’AMPA

El CEIP Camins va organitzar una festa de fi de
curs de centre, l’últim dia d’escola, i de l’AMPA,
el diumenge 21 de juny. L’èxit d’ambdues convocatòries va ser total, aconseguint un molt
bon ambient, l’últim dia de curs l’esmorzar era
compartit, i una gran participació. L’aigua va ser
un dels elements destacats de la festa. Durant
el curs ja es treballa sobre aquest tema i encara que es van fer jocs, piscina i bany, es va organitzar de manera que hi hagués una utilització
responsable de l’aigua.
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L

’aigua és un be escàs i necessari per la
vida, tant de persones, animals o plantes.
L’Ajuntament ha de vetllar perquè tots els
ciutadans de les zones urbanes, tinguin aigua
potable. Per això el govern del grup municipal
de Convergència i Unió va portar a terme la
potabilitat de l’aigua que s’estava subministrant
del pou de Can Suquet a Corró d’Amunt,
muntant una desnitrificadora.
Per una altra banda, es va impulsar l’acord
amb ATLL de portada d’aigua potable del dipòsit de Can Santa Digna a Llerona, fins el
dipòsit de can Suquet a Corró d’Amunt, garantint l’aigua pel subministrament. I es va projectar la xarxa de distribució a la totalitat del
nucli urbà que en l’actualitat no existeix i ningú
no s’ho ha proposat.
Coincidint amb les obres de la zona esportiva es va posar la canonada de baixada fins el

C
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omencem el període de vacances anuals i ens preparem per la Festa Major
d’enguany. Com sempre seran uns dies
en que tots i totes ens retrobarem i gaudirem
de les variades activitats que ens preparen els
amics de l’entitat Festes Laurona. Us desitjo
doncs unes bones vacances
Avanç però voldria fer un petit resum dels
esdeveniments que, fins ara, han marcat les activitats del Consell de Poble.
Posada en funcionament de la rotonda de
la Ctra. de l’Ametlla, inauguració del tram del
passeig fluvial fins La Garriga, Canonada per les
aigües pluvials i residuals al Camí de Can Toni,
inauguració de la museitzacio del aeròdrom de
Rosanes. Totes aquestes actuacions han aportat millores al nostre poble, algunes amb mes o
menys patiments però a la fi, millores.

BUTLLETÍ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

nucli urbà de Corró d’Amunt.Tot això fet d’una
manera legal i transparent, amb els projectes
oportuns aprovats i fets els concursos públics
necessaris. Cosa que l’actual govern s’ho salta
a la brava.
En els darrers dies hem vist rases obertes
per diversos carrers del poble, hem demanat
veure el projecte d’aquesta obra i se’ns contestat, des de secretaria de L’Ajuntament, que
no n’hi ha cap, és a dir, algú, el promotor del
Pla especial que està subministrant agua als
veïns d’un pou del torrent en poques garanties de potabilitat, està fent una obra pública,
sense cap projecte ni cap permís i a l’ajuntament amaguen el cap sota de l’ala, ningú veu
res, ni diu res. Em pregunto: hem tornat a altres èpoques, no precisament democràtiques,
on els problemes dels promotors es resolien de paraula sense complir amb la legalitat?
Quins interessos hi ha al darrera? Qui es pot

beneficiar d’una obra sense cap garantia? El
poble no.
El consell del poble ha de defensar que
Corró d’Amunt tingui aigua de qualitat i amb
garantia de subministrament com en els altres
indrets del municipi, que gràcies a les previsions
que es van fer anys enrere, pot ser que s’aconsegueixi. Però amb sistemes irregulars i sense
cap tipus de control, ni garantia no es poden
portar a terme els serveis municipals necessaris als nostres dies. Hem de servir al interès
general no pas als econòmics puntuals, sinó el
nostre futur com a poble és bastant incert.
Des del Consell del Poble ho denunciem
públicament i demanem més diàleg, participació i transparència als assumptes que ens pertanyen al poble de Corró d’Amunt.

Ara be, ens en queden unes quantes que encara no s’han resolt i algunes d’elles no sembla
que tinguin una bona via de solució. Aquestes
son, l’últim tram del passeig fluvial des de la
Ctra. de l’Ametlla fins la resclosa de Can Jubany, que ja era pressupostat en l’exercici 2008
i no es va executar, la III fase de la portada d’aigua potable a Llerona que s’ha deixat aturada
per l’alt cost que representa per als veïns, el
Pla Parcial “P” acabat i recepcionat però tancat,
impedint que els seus propietaris i la ciutadania
hi puguin passar, el parc del Falgar, que amb 13
hectàrees es la zona verda mes gran del municipi i completament abandonat en aquests
moments i finalment el pas del IV Cinturó, que
ens trinxa el poble, però que sembla que per
l’equip de govern del nostre Ajuntament, es el
menys dolent dels traçats.

Demanem a l’actual govern municipal que desencalli d’una vegada el projecte del parc del
Falgar, amb les garanties de seguretat i higiene
necessàries, per tal que els veïns i veïnes en
puguin gaudir sense que representi cap perill.
Voldríem també, que de forma contundent
es defensi el nostre territori en front l’amenaça que representa el nou traçat del IV Cinturó
al seu pas per Llerona.. Creiem que el que s’ha
de dir de forma clara i concisa es que no volem el IV Cinturó per el municipi de Les Franqueses del Vallès.
Des d’aquest Consell seguirem insistint per
que es resolguin aquests temes que afecten de
forma tan important el nostre poble.

Martí Rosàs i Pujol
President del Consell del Poble de Corró d’Amunt

Núria Claveria
Presidenta del Consell del Poble de Llerona

Aquests dies hi ha dues qüestions
importants que afecten al nostre
futur immediat com a municipi on
és viu amb una qualitat de vida raonablement bona.
A les Franqueses gaudim d’un
aire bastant respirable i estem envoltats de zones no urbanitzades,
malgrat la bogeria dels darrers
anys.
Aquest cert privilegi, en les properes setmanes el podem
començar a perdre. Ara és el moment que tots els que estem al consistori, govern i oposició, ens posem les piles i
ens oblidem de les nostres diferencies i de les consignes de
partit. No ens podem permetre perdre la nostra essència
com a poble.
Aquest dos temes importants són; el Pla Territorial
Metropolità de Barcelona (PTMB), que està ara en exposició pública, i la possible construcció de la incineradora d’en
Tamayo a la Garriga.
El PTMB, és un mal Pla gestor per l’ordenació del territori, no genera amb prou claredat la definició dels espais
agronaturals (element bàsic d’estructuració del Vallès) i deixa la porta oberta al creixement urbanístic desmesurat.
A més el mateix PTMB planteja creixements de població, molts alts a la zona de Granollers, Canovelles, la Roca
i les Franqueses. I queda clar, que perquè això sigui possible cal fer el 4rt Cinturó. Aquesta situació que és repeteix
a totes les zones incloses al PTMB, a les Franqueses és més
greu perquè ens trinxa el territori agroforestal amb el 4rt
Cinturó i la prolongació de la C60 fins a la Garriga (Mataró
- la Garriga).
Per sort en aquesta zona del Vallès no estem com al
Baix Llobregat o el Barcelonès on l’aire està altament contaminat i a dies es torna irrespirable. Per això, no ens podem
permetre que en Tamayo construeixi la seva incineradora,
de la que només en trauria benefici ell.
Malgrat les campanyes mediàtiques, clarament subvencionades, a favor de la incineració; diversos científics i
metges de prestigi mundial afirmen:
(www.noincineradorabcn.blogspot.com)
•“Tota incineració genera, dioxines, furans i altres elements tòxics, que entre d’altres, tenen efectes cancerígens.”
• “Els residus de la incineració es dispersen per l’aire, el
sol i l’aigua, i arriben als aliments i les persones, a més
contenen partícules en suspensió passant fàcilment
als pulmons i a la sang.”
• “La incineració, per més dispositius tècnics que porti
alliberen a l’atmosfera substàncies tòxiques.”
• “Cremar biomassa provoca els mateixos problemes
que les incineradores de residus urbans, atès que l’origen del problema és la combustió.”
Per això, ara cal actuar i a banda d’intervenir en tots els processos administratius i judicials, cal que com ajuntament i
ciutadans fem mobilitzacions i accions de pressió, perquè
el nostre patrimoni agronatural i la nostra qualitat de vida
no se’ns escapi per la incompetència d’uns pocs (17 concretament).
Salut i ecologia.

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

CIU

Després de la moció de
censura, l’acció política i la
gestió dels serveis municipals a l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès ha
davallat considerablement,
i hem vist com es paralitzaven projectes cabdals que
estaven engegats i com
d’altres patien modificacions importants, exemples en són el Parc del Falgar, el
Centre Cultural de Corró d’Avall, el polígon industrial
del Sector N i la paralització de l’asfaltat de camins. D’altres projectes engegats, com la reforma de la carretera
de Ribes, s’han revisat a la baixa i els canvis afectaran
la qualitat de vida dels que viuen al seu entorn perquè
s’apropa el trànsit de vehicles als habitatges. Hem vist
com la despesa de l’Ajuntament augmentava de forma
escandalosa en qüestions injustificades i injustificables,
com l’augment de personal, més d’un 30%, la compra
de televisors per instal·lar a l’entrada de diversos equipaments o la contractació de militants del partit per fer
contents als amics.
Aquest desgavell va explotar del tot el passat mes
de març amb el trencament del pacte de govern del regidor d’Els Verds Ferran Gontán i la sortida del govern de
dues regidores socialistes, Vanesa Garcia i Dolors Isart,
per no estar d’acord amb les actuacions de l’actual alcalde. Per aquest motiu, en el Ple del passat 26 de març,
un any després de la moció, es va rebutjar el pressupost
general de la corporació i dels organismes dependents,
per 7 vots a favor i 11 en contra.
A partir d’aquest moment el nostre ajuntament ha
canviat de situació i ha passat a tenir un govern dèbil,
amb una gestió lenta i complicada; un govern paralitzat,
incapaç d’aprovar els temes més importants per al municipi i sense capacitat política per oferir
diàleg i consens. Per tant, estem en un bloqueig total, en un atzucac de difícil resolució.
Des del nostre grup municipal hem demanat que el
Partit Socialista, que en l’actualitat és l’únic que dóna suport al govern municipal, prengui la decisió de fer dimitir l’alcalde i el municipi es converteixi en governable i li
permeti recuperar la capacitat de gestió que tenia abans
de la moció de censura. No es pot permetre que la ciutadania pateixi dos anys de paralització d’una gestió que
afecta el funcionament dels serveis, sense que els ciutadans puguin resoldre-ho ni tampoc puguin demanar la
responsabilitat als polítics que han portat al municipi a
aquesta situació.
Calen solucions perquè la ciutadania no pateixi
una situació no volguda que els posa en total indefensió perquè no sap com es pot resoldre. Calen solucions
efectives dels que han portat el municipi a l’estat en què
es troba, ja que les lleis municipals són les que són i no
permeten altres solucions. Val la pena que es preguin
amb celeritat, sinó afectarà la ciutadania, que haurà
d’esperar fins a les properes eleccions municipals per
passar comptes amb els partits polítics irresponsables i
els polítics interessats.

Francesc Torné Ventura
Portaveu del grup municipal de CiU

PSC
Les responsabilitats d’aquells
que assumim la representació
política, com no pot ser d’una
altra manera, s’hauria de caracteritzar sempre per treballar de
forma constructiva i per buscar
sempre el bé comú per damunt
d’altres interessos.
Des del grup municipal del
PSC sempre hem procurat exercir la nostra tasca, tant quan estàvem a l’oposició com ara
que estem al govern, anteposant sempre els interessos
generals del municipi.
Però el que podem comprovar al nostre poble és
que no tothom exerceix la seva feina amb la responsabilitat i els principis que el càrrec de regidor exigeix.
Malauradament, comprovem com des de l’oposició hi
ha grups polítics i regidors que només treballen perseguint els seus propis interessos en detriment del servei
públic que tenen encomanat. Així, veiem com CiU ja ha
declarat públicament que votarà en contra qualsevol
iniciativa que proposi el govern. Amb aquesta actitud es
defineixen a ells mateixos i mostren que només estan en
política buscant interessos personals. No accepten les
regles del joc i adopten actituds immadures i inconscients. Tota la seva feina es fonamenta en una actitud destructiva, i no pas constructiva com hauria de ser. La seva
estratègia es fonamenta en el catastrofisme constant.
Actituds com aquesta evidentment no ajuden a prestigiar la classe política.
Per sort, actituds egoistes i personalistes com les de
CiU no són les més habituals. Trobem molts ajuntaments
que des del govern i l’oposició es treballa de forma eficaç i constructiva. Però això no fa tant soroll com el catastrofisme que alguns practiquen.
Les transformacions que l’ actual equip de govern
ha portat a terme a Les Franqueses del Vallès en l’àmbit
social i urbanístic són la millor targeta de presentació, i
mai fonamentarem la nostra feina en atacar l’adversari i
treure’n benefici propi, perquè respectem els ciutadans
que ens han encomanat la nostra tasca i considerem que
la nostra societat és molt més madura i responsable del
que alguns creuen.

GrUPs PolíTiCs

ERC-ELS VERDS
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Juan Antonio Marín
Regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya

PP
Com a regidor d’Esports i amb
el suport de tot l’equip del personal del Patronat Municipal
d’Esports hem volgut promocionar l’esport a l’escoles. Així
doncs, pel proper curs escolar
2009-10, i amb el propòsit que
els infants del nostre municipi
no s’hagin de desplaçar dels
centres educatius realitzarem
diferents activitats esportives. L’oferta serà molt variada
com mini-tennis, aeròbic, futbol i handbol entre d’altres
i els centres on es podrà practicar aquests esports són:
el CEIP Guerau de Liost, el CEIP Joan Sanpera i Torras,
el CEIP Bellavista-Joan Camps i el CEIP Camins. Les inscripcions es tramitaran a l’oficina del Patronat Municipal
d’Esports.
Des del Patronat Municipal d’Esports es seguiran
realitzant totes les modalitats esportives, però hem treballat per ampliar l’oferta. Així, hem posat en marxa una
nova escola de pàdel i una altra de patinatge al Complex Esportiu de Corró d’Amunt. Al mateix temps de
promocionar l’esport als nostres ciutadans, no oblidem
que com a institució tenim més de quaranta entitats
esportives amb una diversitat de necessitats, però que
des de la Regidoria d’esports treballem per satisfer-les i
promocionar l’esport en totes les seves modalitats i a les
mateixes entitats.
Durant aquest estiu s’estan realitzant diferents
activitats esportives al complexos esportius de Corró
d’Avall i de Corró d’Amunt, així com campus de futbol,
tornejos de futbol set i futbol sala, campus de bàsquet,
hanbol i tennis.
Intentem promocionar totes les modalitats esportives d’equip o individuals, i les adrecem a tothom indistintament, de les edats, i sexes.
Josep Badia
Regidor

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

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

PROFESSIONAL

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

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

PROFESSIONAL
Velayos Balcells, Ramon
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

BUTLLETÍ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

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

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

Mercat Municipal 4t trimestre 2008:
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

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

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

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

URGÈNCIES MÈDIQUES
(Corró d’Avall, Llerona, Marata, Corró d’Amunt,
Bellavista i Granollers Nord)
De dilluns a divendres: a partir de les 19 h,
truqueu al 061.
Dissabtes: de 9 a 17 h, dirigiu-vos al CAP
Les Franqueses (C/ Girona, 290).
A partir de les 17 h, truqueu al 061.
Diumenges i festius: truqueu al 061.

TV LES FRANQUESES

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

Per facilitar la gestió recomanem domiciliar els
rebuts pel banc, cobrament que es faria just a la
meitat del període de recaptació, de la qual cosa
vostè serà degudament informat, amb la suficient
antelació mitjançant una carta informativa

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

aj.franqueses@lesfranqueses.cat
esteve.ribalta@lesfranqueses.cat
biblioteca.franqueses@lesfranqueses.cat
centrejoves.bellavista@lesfranqueses.cat
centrejoves.corro@lesfranqueses.cat
consellpoble.llerona@lesfranqueses.cat
llorens.pascual@lesfranqueses.cat
jose.algar@lesfranqueses.cat
montse.aliberch@lesfranqueses.cat
escola.adults@lesfranqueses.cat
escolabressol.3bessones@lesfranqueses.cat
escolabressol.massagran@lesfranqueses.cat
escola.musica@lesfranqueses.cat
esports@lesfranqueses.cat
jutjat.pau@lesfranqueses.cat
omic@lesfranqueses.cat
materesa.serra@lesfranqueses.cat
joaquim.bach@lesfranqueses.cat
joan.valls@lesfranqueses.cat
miriam.soria@lesfranqueses.cat
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
participa@lesfranqueses.cat
salalectura.ganduxer@lesfranqueses.cat
lluis.munoz@lesfranqueses.cat
policia@lesfranqueses.cat
sac@lesfranqueses.cat
manuel.fernandez@lesfranqueses.cat
viver.empreses@lesfranqueses.cat
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CALENDARI DE FESTES
PER A L’ANY 2009

INJECTABLES I CURES

Canal 55 de la UHF
Dimecres, 14.30 h i 20.30 h
Diumenges, 14.30 h i 20.30 h

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)

2 de novembre de 2009

HORARI DEL SAC*

Diumenges i festius: dirigiu-vos a
l’Hospital General de Granollers.

HORARI D’ATENCIÓ
AL CONTRIBUENT:

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

*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

Dissabtes: de 9 a 9.30 h, inject ables,
i de 9.30 a 10 h, cures, al CAP Les
Franqueses; a partir de les 17 h,
a l’Hospital General de Granollers.

CAlAiX de sAsTre

CALENDARI FISCAL
DE 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

60

enTreVisTA

L’entrevista

Claudi Arimany, flautista
“Em fa més il·lusió tocar aquí que al Japó o als Estats Units”
Granollerí de naixement i resident a Llerona des que es va casar i on han nascut
els seus dos fills, Claudi Arimany dóna
nom a l’Escola de Música Municipal de
les Franqueses del Vallès. El reconegut
flautista de de 53 anys, deixeble de l’eminent Jean-Pierre Rampal, realitza una setantena de concerts arreu del
món cada anys, però els
franquesins no han de
viatjar per veure’l,
cada 29 de desembre celebra el seu
aniversari tocant
a l’església de
Santa Coloma
de Marata.

Vostè va néixer
a Granollers, però fa molts anys
que viu a Llerona
Fa més de 20 anys
visc, i ja venia de petit a
passar els estius amb la família. La casa es va quedar buida i la vaig ocupar quan em vaig casar.
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La seva vinculació al municipi es va reforçar en posar-li el seu nom a l’Escola
Municipal de Música.
Quan m’ho van proposar vaig dir que no en
un primer moment, però es va insistir i vaig
acceptar. Em feia cosa perquè em semblava que és un honor destinat a persones ja mortes. Haig de dir que agraeixo
molt tant la consistori com a tot el poble de les Franqueses aquesta distinció.

Un altre vinculació molt destacat
és el que teniu amb Marata?
Amb mossèn Cardús tinc una gran amistat i vaig col·laborar amb ell amb els concerts
de Marata fent programació. És una persona que m’estimo molt i amb molt pocs mitjans
ha aconseguit uns cicles que són un exemple.

I com van sorgir els concerts d’aniversari del 29 de desembre?
Abans feia una festa a casa on ens reuníem molts
músics i amics. En ser el 29 de desembre la gent
acostuma a estar lliure i en mossèn en va dir
de fer-ho a Marata i des de fa més de 30 anys
fem les dues coses. Primer el concert i després
la festa a casa amb els amics
amb un sopar i on es continuen els concerts.

No cal dir que
també oferiu
concerts a la
comarca força sovint?
Estic encantat de
tocar aquí. Em
passo molts mesos de l’any fora
de casa i s’agraeixen
els concerts a prop.
Anar a Estat Units, Xina o
BUTLLETÍ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

Brasil no desllueix fer-ho a Granollers, l’Ametlla, o
les Franqueses, gairebé fan més il·lusió perquè he
voltat moltíssim, ja no hi ha la novetat del país. Tinc
la mateixa il·lusió per la meva professió, que m’encanta, i si la puc exercir a prop de casa, ho valoro.

Com van ser els seus inicis?
Una mica com tothom, de fet com a instrument
m’agradava l’oboe, però he tocat la flauta
i no m’arrepenteixo perquè em
fascina. Els orígens de la meva
vocació es remunten a
quan estava en un internat de jesuïtes i
en les classes de dibuix ens va posar
la sisena simfonia
de
Bethoven.
Aquella música
em va canviar.

I a partir
d’aquí,
com es fa
un músic
professional?
Jo havia estudiat música, però això
va refer la flamar i com
molts nens, vaig anar a fer classes, a Granollers amb el mestre Ruera i més
endavant a Barcelona amb el mestre Salvador

El salt qualitatitu van ser els concerts
amb Jean Pierrer Rampal, veritat?
Els primers concerts els vam fer a Llívia i va ser
perquè el director, al qual l’estic molt agraït, em
va demanar què volia fer per a l’any següent i
tenia la il·lusió era tocar amb el meu mestre,
Jean-Pierre Rampal. Es va programa i el concert
va ser un èxit. Crec per en Jena-Pierre va ser
com una revelació en el sentit que em coneixia
com a alumne, però va trobar aquesta faceta i
poc després em va cridar per a fer un disc junts

Aquesta relació va ser molt prolífica.
Vam estar prop d’11 anys tocant junts, arreu
del món, vam fer molts enregistraments, i fins i
tot he fet de solista mentre ell em dirigia, que li
agradava molt. Al seu moment al món de la música clàssica va ser un duo de certa notorietat.
Ell va morir l’any 2000 i encara hi ha una inèrcia d’això. Per la meva carrera em va ajudar molt.

És conegut que toqueu amb una de les
seves flautes, com és això?
A Osaka, Japó, em va dir que li agradaria que
jo tingués un bon record seu i em va regalar la
seva flauta, la segona, vaig tocar a aquell concert
i me la vaig quedar. Això va ser sis mesos abans
de la seva mort. Quan va morir la seva família
em va cedir el seu material professional. Per mi
ha estat una referència no només com a flautista sinó també com a persona, era extraordinari.

Quins consells donaria als qui es volen
iniciar al món de la música?
El primer aprenentatge és el més important, les
primeres lliçons són les que determinen com colocaràs els dits, les mans, el cos amb l’instrument i
això pot marcar per tota la vida. Per això jo no sóc
gaire partidari de començar gaire jove un instrument de vent. Primer perquè els dits no hi arriben
i agafes posicions inadequades i segon perquè els

pulmons encara no estan desenvolupats del tot. Crec que un
instrument de vent s’hauria de
començar a tocar als 13 o 14 anys.

I a nivell de formació
acadèmica?
Hauria de començar amb un bon mestre perquè la base sigui l’adequada i de vegades passa a l’inrevés ja que són gent jove
acabats de realitzar els estudis els qui imparteixen classes. Un bon mestre t’aconsellarà sobre un bon instrument, que no vol dir que sigui
car, i això és el que t’obrirà al porta a la música.

Vostè no s’ha decantat cap a aquesta
faceta de mestre ni tampoc de director,
per què?
He tingut molts bons alumnes,
però l’enysenyament necessitat temps i si fas
una gira, per recuperar les classes és
un problema. Per
mi és un inconvenient i per això
faig molt poques
classes. La faceta de director no
m’ha atret mai ni la
de compositor, per cap
motiu en especial, simplement he tingut cap vocació en aquest sentit.

L’ensenyament musical ha agafat molt
protagonisme en els darrers anys.
Què li sembla aquest fet?
Trobo que és cert que es fa molt esforç en matèria d’educació musical, però no es fa públic, no es
fa afició. Aquí en general les sales de concert continuen sent ocupades per persones grans i no per
alumnes de conservatoris. S’estudia música, però
hi ha la contradicció de no anar als concerts. En altres països hi ha molta més afició, em sembla molt
bé que s’estudiï música, però la conscienciació sobre què és la música sembla que no s’aconsegueix.

En quins projectes professionals treballeu actualment?
A banda dels concerts, estic en un projecte
d’enregistrament de totes les obres d’un compositor anomenada Hans Doppler, un gran
compositor de flauta del qual s’han anat gravant
peces, però ningú havia fet l’integrat. Són quatre
discs i estic a la meitat del terecer, que són duets amb flautistes dels més importants del món.

Com decidiu el repertori del concert, el
varieu sovint?
De vegades el demanen, per exemple si es dedicar a un compositor en concret, però si no
és un monogràfic així tinc unes obres per a
cada temporada. Jo vario moltíssim el repertori perquè així estudio, em fa està en forma.

Com a veí de les Franqueses, què diríeu
del municipi?
Els meus fills són d’aquí, jo venia de petit i visc
a Can Turó des de fa molts anys. Les franqueses m’ha honorat amb el nom a l’Escola de
Música i això ho agraeixo molt. Crec que és
un municipi, com molts al voltant de Barcelona, que estan en perill de massificació, agafar
les coses dolentes de la ciutat i perdre les coses bones de poble, va veurem que passarà.

