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La Generalitat atorga 
a Bellavista l’ajut de 
la Llei de Barris
Campanya sobre el civisme 

amb el lema LF + Cívica

Programa d’atenció a famílies 

amb persones dependents

Multitudinari Sant Jordi i Fira 

de Sant Ponç a la Rambla

Homologació de la sala de 

Tir amb Arc de les Franqueses



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
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

Horari de visites dels regidors de l’Ajuntament

ALCALDIA I EDUCACIÓ 
Esteve Ribalta, dimecres de 16 a 18 h

CULTURA 
Teresa Buigues, dijous de 16 a 18 h. Can Ganduxer

PAGESIA 
Teresa Buigues, dimarts de 10 a 12 h. Masia Can Ribas

ESPORTS 
Josep Randos, dimecres de 16 a 18 h. PME

POLÍTICA TERRITORIAL I OBRA PÚBLICA, SERVEIS MUNICIPALS 
Juan Antonio Marín, dimecres de 17 a 19 h

POLÍTIQUES SOCIALS, IGUALTAT I SANITAT
Dijous de 16 a 18 h. Ajuntament

PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I RÈGIM INTERIOR
Dimecres de 16 a 18 h

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, TREBALL, COMERÇ, 
TURISME I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
Gisela Santos, dijous de 17 a 19 h. Masia Can Ribas

SEGURETAT CIUTADANA 
Josep Randos, dimecres de 16 a 18 h

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

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

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

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

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

dies per 

a la recollida de

trastos i voluminosos

MOLT IMPORTANT!

Abans de deixar-los al carrer cal

 trucar al tel. 900 101 338

Bellavista, dimarts    

Resta del municipi, dijous



Ara més que mai

Ara més que mai podem dir que hem assumit amb responsabilitat tots els arguments que van 
avalar en el seu moment la presentació de la moció de censura de l’any 2008.
Ara més que mai podem assegurar que hem desencallat tots aquells temes que amb l’anterior 
govern no veien la llum i que hem donat solucions sòlides a la població.
Ara més que mai tenim la certesa que el nostre projecte ha donat els seus fruits a pesar dels 
entrebancs que ens hem trobat.

La primera fita va ser completar el mapa escolar d’un municipi en constant creixement i pel 
qual no s’havia comptat amb una planificació adequada. En dos anys s’han construït dues escoles 
noves, Camins a Corró d’Avall i Colors a Bellavista, ha entrat en funcionament un nou institut i 
s’han creat noves escoles bressol. Però la nostra tasca en matèria educativa no ha acabat aquí. 
Hem estat capaços de tirar endavant el Projecte Educatiu de les Franqueses, una iniciativa que 
està viva i en la qual s’hi suma la implicació de diferents sectors de la societat franquesina. També 
hem esmerçat molts esforços en acabar amb la conflictivitat escolar i hem dibuixat l’escenari 
educatiu dels propers anys planificant la construcció d’un nou centre 3-18.

Una altra de les fites que ens podem atribuir és l’eliminació de les conflictivitats que hi havia 
en el cos de la Policia Local. Això ha estat possible amb la transformació de la policia en un cos de 
servei. També hem assumit amb responsabilitat el fet de vetllar pels llocs de treball i les empreses 
de servei del municipi, regularitzant la situació de molts treballadors municipals.

Un altre dels motius pels quals vam ser capaços de signar una moció de censura va ser per 
assumir el compromís de fer tots els possibles perquè les Franqueses deixés de ser una ciutat-
dormitori. Hem estat capaços de complir aquest objectiu gràcies a la transformació de carrers 
i espais urbans en una comunitat civil. Hem donat les eines perquè les veïnes i veïns surtin al 
carrer a celebrar les seves festes i puguin fer poble. Llerona, per exemple, mai abans no havia 
tingut tantes inversions com les ha tingudes en aquests darrers dos anys. Bellavista amb la Llei de 
Barris viurà una transformació molt gran i certament, molt necessària. Una transformació que ja 
hem propiciat al llarg d’aquest temps dignificant alguns espais d’aquest nucli. A Corró d’Avall les 
diferents actuacions com la transformació de la carretera de Ribes en una rambla han contribuït 
com deia a deixar de ser una ciutat-dormitori.

Hi ha altres raons que justifiquen la moció de censura del 2008. Hem millorat el transport 
urbà, un fet clau en un municipi tan dispers com el nostre. Hem aconseguit un estalvi en la despe-
sa judicial i hem dut a terme una gestió econòmica excel·lent. Hem reduït també la conflictivitat 
social amb acords amb els mossens de les diferents parròquies, amb els veïns de la urbanització 
Els Gorcs, amb les associacions de mares i pares de les escoles, entre d’altres.

Ara més que mai podem dir que estem satisfets de la feina que hem fet. I ho podem dir 
ara després d’haver conegut que el Pla de Barris de Bellavista és un dels 12 nous projectes de 
regeneració integral seleccionats pel Govern de la Generalitat en la setena convocatòria de la 
Llei de Barris. És sens dubte una bona notícia per Bellavista i per tot el municipi de les Franqueses 
del Vallès.

El suport del govern de la Generalitat a través de la Llei de Barris esdevé una oportunitat 
única per tirar endavant un projecte col·lectiu de barri i de ciutat. Bellavista SÍ no és un projecte 
improvisat i fruit de l’espontaneïtat, sinó que respon a la suma d’un conjunt de decisions i reflexi-
ons col·lectives i democràtiques. 

Aquest projecte al nucli de Bellavista s’emmarca dins d’una estratègia global de municipi de 
millorar l’espai físic i urbanístic, i al mateix temps facilitar les condicions de vida de tots els veïns i 
veïnes de les Franqueses. Per aquest motiu creiem fonamental continuar treballant amb projectes 
clau i que cadascun d’ells aportin el seu gra de sorra per fer poble. La diferenciació dels nuclis 
que formen les Franqueses és alhora uns riquesa de tots i per tant, cal entendre, ara més que 

mai, que millorant cada nucli, millorem les Franqueses.

 4 Actualitat: La Generalitat atorga la Llei de Barris a Bellavista

 7 Actualitat: Primers passos de la campanya LF + Cívica

 11 Notícies: S’obre el termini per presentar sol·licituds per als pisos socials

 15 Seguretat Ciutadana: Exitosa Festa de Cloenda de la Seguretat Viària

 19 Cultura: Propostes molt atractives al III Cicle d’Espectacles al carrer

 22 Esports: Un miler de participants a la VIII Caminada Popular

 28 Entrevista: Francesc Colomé

o
P

in
iÓ

Esteve Ribalta Sánchez
Alcalde

BUTlleTí MUniCiPAl 
de les frAnQUeses
Edita: Ajuntament de les Franqueses
Redacció: Llorens Pascual, Marta Queralt
Maquetació: Telegrama
Fotografies: Ajuntament de les 
Franqueses, Xavier Solanas
Impressió: Bigsa Indústria Gràfica
Exemplars: 7.700

64

3

Corró d’Amunt, Marata, Llerona, Corró d’Avall, Bellavista 64



A
C

T
U

A
l

iT
A

T

4

BUTLLETÍ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

El projecte de rehabilitació integral 
al barri de Bellavista és un dels 12 
projectes escollits pel Govern 
de la Generalitat per la setena 
convocatòria d’ajuts de la Llei 
de Barris. Les Franqueses del 
Vallès és l’únic municipi de la 
comarca que ha estat escollit 
per rebre aquest tipus d’ajut. El 
projecte ha estat valorat per la 
Generalitat en 8’7 milions d’euros, 
dels quals la meitat haurà d’assumir 
l’Ajuntament. Les Franqueses va pre-
sentar per segon any consecutiu el projecte 
Bellavista si!, una proposta que té dues finali-
tats: integrar el barri de Bellavista a la resta del 
municipi eliminant l’aïllament i la fractura física 
provocada per les infraestructures barrera (via 
del tren i ronda Nord); i millorar la qualitat de 
vida de les persones jerarquitzant l’espai públic 
i fomentant la convivència, la cohesió social i la 
dinamització econòmica del barri per prevenir 
la fractura social entre col·lectius.

La notícia, que es va conèixer el 22 de juny 
passat, va ser molt ben rebuda per l’alcalde Es-
teve Ribalta i el seu equip de govern. “Estem 
molt contents perquè la Llei de Barris ens 
permet continuar la línia d’actuacions que 
estem duent a terme des de fa dos anys 
a Bellavista amb l’objectiu de millorar la 
qualitat de vida de les persones que hi 
viuen i igualar les condicions amb el nucli 
de Corró d’Avall”, manifesta l’alcalde. Alguns 

El projecte de rehabilitació integral a Bellavista, 
escollit en la convocatòria d’ajuts de la Llei de Barris

exemples d’aquesta línia 
d’actuacions ja realitzada 

per l’actual equip de 
govern és la remo-
delació del carrer 
Aragó o la millora 
de la plaça Major, 
entre d’altres.

Projectes més 
destacables

La proposta presentada 
inclou actuacions urbanísti-

ques, però també de molts altres 
àmbits, sota el paraigua d’una estratègia global 
centrada en la millora de la qualitat de vida de 
les persones. El projecte de reforma integral 
està concebut amb la idea de que les millores 
de l’espai públic reverteixin positivament en la 
vida dels veïns i veïnes. “L’urbanisme pensat 
a la mida de les persones incideix en una 
millor cohesió social”, explica l’alcalde. “Del 
que es tracta és de donar les eines per fer 
poble”, afegeix Esteve Ribalta. És per això que 
el projecte preveu la posada en marxa de 
programes socials relacionats amb el foment 
del comerç de proximitat, formació i inserció 
laboral, cohesió social, esport i salut, noves tec-
nologies, entre d’altres.

Com a millora de l’espai públic s’inclou la 
reforma de la plaça de l’Esbarjo, del passeig 
d’Andalusia, de la plaça Major (segona fase) o 
de la plaça Nova. La proposta també inclou 

Pensar en positiu és la 
clau de les societats de 
progrés en termes ge-
nerals. Ara bé, hi ha fets 
que per si sols porten 
una càrrega positiva úni-
ca, que converteixen en 
aquests fets en especials. 

Em refereixo sense anar més lluny a l’atorga-
ment de la Llei de Barris per part del Govern 
de la Generalitat al Projecte de Millora Integral 
de Bellavista. Penso, sense cap mena de dubte, 
que la Llei de Barris no només és una gran 
oportunitat per a Bellavista i els seus ciutadans 
i ciutadanes, sinó que marcarà un abans i un 
després en aquest nucli.

El projecte pel qual hem obtingut finança-
ment s’ha pensat amb visió global de municipi. 
I això és molt important. Un dels esforços del 
nostre equip de govern ha estat el de treballar 
per a tot el municipi, enfocant en les necessi-
tats particulars de cada nucli de població, però 

ajuts a la rehabilitació d’elements col·lectius 
d’edificis (façanes, ascensors, etc.); la rehabili-
tació de l’escola d’adults; la construcció d’un 
nou espai cívic a la plaça Nova; la construcció 
d’un nou col·lector o dipòsit de tempesta per 
solucionar les inundacions que pateix el barri 
quan plou; un carril bici circular ; la col·locació 
de dos ascensors a banda i banda de la pas-
sera existent al carrer Ponent; la construcció 
d’una passera per a vianants que travessi la via 
del tren al costat de la ronda Nord, etc.

Oficina de la Llei de Barris
Un dels propers passos que es faran en relació 
a l’atorgament de la Llei de Barris és la creació 
d’una oficina que es dedicarà exclusivament a 
gestionar les diferents accions previstes en el 
projecte. Des d’aquesta oficina també es coor-
dinarà el trasllat de la informació a la població 
de totes les actuacions que es vagin fent.

tenint en compte la visió de conjunt. El Pro-
jecte de Millora Integral de Bellavista compleix 
aquest requisit i bàsicament presenta dos ob-
jectius: d’una banda, millorar la qualitat de vida 
dels seus veïns i veïnes fomentant la cohesió 
social i de l’altra, eliminar l’aïllament del nucli i 
integrar-lo més al municipi millorant les conne-
xions amb Corró d’Avall. 

Per la seva situació geogràfica i per les bar-
reres que han suposat algunes infraestructures 
com la via del tren i més recentment la ronda 
Nord, Bellavista sembla que visqui d’esquena a 
les Franqueses del Vallès. Nosaltres volem can-
viar aquesta situació. I per descomptat, que la 
Llei de Barris ens ajudarà.

El Bellavista del futur passa per tenir un ur-
banisme més amable, més a la mida de les per-
sones. I per començar aquesta transformació 
estem a punt de tirar endavant quatre actua-
cions que ja responen a aquesta filosofia. Estic 
parlant de la remodelació de la plaça Espanya, 
la millora de la plaça dels Països Catalans i 

construcció d’un carril bici, l’adequació de la 
connexió del carrer Aragó i la zona esportiva 
de Corró d’Avall i la posada en marxa d’un 
local de Serveis Socials. Aquestes actuacions 
estaran finalitzades d’aquí a uns mesos i co-
mençaran a dibuixar aquest Bellavista del futur.

Som conscients que qualsevol canvi genera 
interrogants o dubtes. Però com a regidor de 
l’Àrea de Territori us haig de dir que l’urba-
nisme ben planificat i enfocat a la vida de les 
persones comporta més beneficis dels que 
ens podem imaginar. Només cal pensar en els 
bons resultats que ens està donant la carrete-
ra de Ribes a Corró d’Avall transformada en 
una rambla, on ara la gent passeja, s’atura, parla 
i fa poble. Una rambla acollidora com també 
ho seran els diferents espais urbans que es mi-
lloraran en els propers anys amb el projecte 
Bellavista sí!.

Joan Antoni Marin

Regidor de Territori
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Amb l’adjudicació definitiva, el projectes apro-
vats dels Fons Estatals per a l’Ocupació i Soste-
nibilitat per a les Franqueses seran una realitat 
en pocs mesos. Recordem que els cinc projec-
tes presentats són: el projecte de construcció 
d’una escola bressol municipal a la planta baixa 
de l’edifici de protecció oficial de la plaça de 
Catalunya a Bellavista, Connexió carrer Aragó 
i zona esportiva de Corró d’Avall, el projecte 
d’adequació i rehabilitació de local destinat a 
Serveis Socials a la plaça Espanya cantonada 
amb el carrer Rosselló a Bellavista i el projec-
te de construcció d’una pèrgola amb plaques 
fotovoltaiques i adequació de les instal·lacions 
de la plaça de l’Espolsada a Corró d’Avall.

L’actuació d’interès social, que represen-
ta un 20 % dels fons destinats, són per a un 
programa de servei d’atenció domiciliària per 
a persones majors de 70 anys o malats crò-
nics s’explica àmpliament en un altre apartat 
d’aquest butlletí.

Connexió carrer 
Aragó i zona esportiva
El projecte de carril de bicicletes, formació 
d’anell verd i renovació de l’enllumenat exte-
rior en el vial de connexió del final del carrer 
Aragó i la zona esportiva municipal ha estat 
adjudicat a l’empresa SM Vieguez Construcci-
ons, SL per un import de 136.296 euros IVA 
inclòs. Els treballs començaran en les properes 
setmanes i el termini d’execució de les obres 
és de quatre mesos.

La realització d’aquest projecte reforçarà la 
unió entre els nuclis urbans de Bellavista i Cor-
ró d’Avall, potenciant el seu ús per part dels 
vianants i facilitant a la vegada la utilització d’un 
mitjà de transport sostenible, com és la bici-
cleta, per accedir a les instal·lacions esportives.

La renovació de l’enllumenat exterior, en 
l’actualitat obsolet, per un nou enllumenat per-
metrà el consegüent estalvi energètic.

Els projectes dels FEOSL 
per aquest 2010, en marxa

Les obres del nou local de Polítiques
Socials començaran en breu

Nou local de 
Serveis Socials 
a Bellavista
El nou local de Ser-
veis Socials a Be-
llavista permetrà 
ampliar i millorar 
el serveis que 
es donen des de 
l’Àrea de Polítiques 
Socials, situats actual-
ment al carrer d’Aragó.

L’obra, que comença-
rà en breu i amb un període 
d’execució de tres mesos, ha estat 
adjudicada a l’empresa Events, Instal·lacions i 
Construcció SL, per un import de 177.122 eu-
ros, que s’assumirà gràcies als FEOSL.

La superfície d’aquest local és de 120 m2 
aproximadament. El projecte preveu la elimi-
nació de les parets interiors per aconseguir un 
local espaiat, que tindrà una distribució amb 
una zona de recepció i espera, una zona de 
serveis, un àrea d’atenció a la ciutadania, un 
àrea per a tècnics municipals, amb tres despat-
xos, i una zona privada per al personal. L’accés 
al nou local es farà des de la plaça d’Espanya.

Carril bici i remodelació de 
la plaça dels Països Catalans
El Projecte de carril bici en el perímetre de la 
plaça dels Països Catalans i connexió amb el 
final del carrer Aragó de Bellavista mitjançant 
la formació d’un anell verd i renovació de l’en-
llumenat exterior per a la reducció del con-
sum energètic s’ha adjudicat a l’empresa Bigas 
Grup, SL per un import de 314.228 euros IVA 
inclòs.

La plaça dels Països Catalans, ubicada en-
tre el passeig d’Andalusia i la Ronda Nord és 
la més gran de Bellavista, amb una longitud 
de 356 metres i una amplada de 36 metres. 

Aquestes dimensions faran 
possible la creació d’un 
carril bici de llarg recorre-
gut que s’unirà, mitjançant 
un anell verd paral·lel a 
la Ronda Nord, al carrer 
d’Aragó.

Aquest projecte, conjun-
tament amb el de l’anell verd 

i la connexió del carrer d’Aragó 
amb la zona esportiva municipal 

de Corró d’Avall suposarà una mag-
nífica connexió per als vianants i en bicicleta 
entre els centres educatius i culturals situats 
al costat de la Plaça dels Països Catalans amb 
la zona esportiva municipal de Corró d’Avall.

La renovació de l’enllumenat exterior amb 
un nou enllumenat comportarà un notable es-
talvi energètic.

Implicació dels veïns al 
projecte de la plaça de l’Espolsada
El projecte de construcció d’una pèrgola amb 
incorporació de plaques fotovoltaiques i ade-
quació de les instal·lacions a la plaça de l’Es-
polsada de Corró d’Avall, ha estat adjudicat 
a l’empresa Construcciones Alfonso Ruiz, SA 
per un import de 350.100 euros IVA inclòs.

El projecte de la plaça de l’Espolsada ha comptat amb la participació dels veïns

(Continua pàgina 
següent)
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La pèrgola que s’instal·larà en aquest espai 
central de Corró d’Avall tindrà una dimensió 
aproximada de 600 m2 i tindrà com a particu-
laritat la integració d’unes plaques fotovoltai-
ques ocupant la totalitat de la seva superfície 
de manera que s’aconsegueixi un estalvi subs-
tancial d’energia.

La millora de la plaça de l’Espolsada, que 
s’ha fet comptant amb la implicació dels veïns i 
veïnes, també suposarà la col·locació d’arbrat, 
jardineres i bancs que ajudaran a aconseguir 
un espai de major relació ciutadana.

4rta Llar d’Infants 
de les Franqueses
Pel que fa al projecte de construcció de la 
guarderia infantil municipal a la planta baixa 
de l’edifici de protecció oficial de la plaça de 
Catalunya, cantonada amb el carrer Provença 
i el carrer del Terme, que serà la quarta de 
les Franqueses, ha estat adjudicat provisional-
ment a l’empresa Abolafio per un import de 
297.007 euros Iva inclòs.

L’edifici en el qual se situarà la guarderia 
està promogut per la Generalitat de Catalunya 
a través de l’Institut Català del Sòl. Tanmateix, 
existeix un conveni entre la Generalitat i l’Ajun-
tament per a la cessió d’aquesta planta baixa a 
l’Ajuntament per poder instal·lar la llar d’infants 
municipal. Actualment els pisos de l’edifici, en 
règim de lloguer, que estan destinats bàsica-
ment a joves, estan pràcticament acabats. 

El local on s’ubicarà la llar d’infants munici-
pal té una superfície útil de 840 m2 i el pati al 
costat de la zona verda té 320 m2. La guarderia 
disposarà de dues aules per a nens de 0 a 1 

Imatge virtual de la plaça Espanya

any amb dormitori incorporat, de 3 aules d’1 
a 2 anys, i 4 aules de 2 a 3 anys. Disposarà, a 
més, d’una cuina al servei dels nens i d’espais 
de tipus administratiu. Les aules disposaran al 
seu torn d’un porxo protegit de les inclemèn-
cies del temps.

La nova llar d’infants municipal de Bella-
vista donarà servei en un indret on, a 
causa de les recents promoci-
ons urbanístiques, hi havia 
mancances de places 
de guarderia donat 
el gran nombre 
de parelles joves 
amb nens petits. 

La durada 
de la realitza-
ció de tots els 
projectes és de 
quatre mesos 
com a màxim a 
excepció del pro-
jecte de la plaça de 
l’Espolsada, que és de 
tres mesos. 

La Remodelació de la plaça 
Espanya eliminarà el seu aïllament
Un altre projecte molt destacat que es posarà 
en marxa en breu, en aquest cas sense els dels 
Fons Estatals per a l’Ocupació i Sostenibilitat. 
serà la remodelació de la plaça d’Espanya.

La proposta suposarà integrar la plaça a ni-
vell de carrer i eliminar el seu aïllament actual 
que deixava l’espai com un element indepen-
dent del conjunt.

L’objectiu principal és convertir la plaça Es-
panya en un lloc més accessible i afavorir la 
relació de les veïnes i veïns. És per això que 
s’elimina el carril sud que fins ara connectava 
amb el carrer Provença i s’integra la plaça a la 
façana contrària a l’estació de tren. 

Això permet anivellar la plaça a peu de 
carrer i convertir el carril nord en un 

carrer de doble sentit. Les vo-
reres que envolten la pla-

ça s’amplien i es substi-
tueix l’arbrat per un 

de nou. S’instal·-
larà el mateix ti-
pus de fanal que 
al carrer Aragó, 
bancs nous i 
una font i s’in-
clou un espai 
de jocs infantils 

a la part interior 
més protegida de 

la plaça. Una de les 
peces més singulars 

serà un petit rocòdrom 
per a infants amb la forma 

de les lletres LF. 
Les obres començaran d’aquí a uns dos 

mesos i la durada dels treballs es preveu que 
sigui d’uns tres mesos. Aquest projecte té un 
cost de 475.990,94 euros, dels quals 39.294,76 
euros els aportarà l’Ajuntament i la resta la 
Diputació i la Generalitat. La licitació de l’obra 
encara no s’ha fet.
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A principis del mes de juny es va presentar, per 
part de l’alcalde de les Franqueses del Vallès, 
Esteve Ribalta, i la regidora de Parti-
cipació Ciutadana, Gisela Santos, 
una campanya molt visual sobre 
civisme amb el lema LF + Cívica. 
Aquesta campanya consisteix 
en la distribució per tots els 
equipaments municipals de cinc 
tarjetons amb cinc missatges di-
ferents relacionats amb el civisme, 
que també es reprodueixen en uns 
cartells que porten el títol “Aconseguim 
entre totes i tots una LF + Cívica”. 

L’Ajuntament de les Franqueses presenta una campanya 
molt visual sobre civisme amb el lema LF + Cívica

La presentació de la campanya va 
coincidir amb la inauguració de 
l’exposició “Gràcies, fem un 
bon equip” a càrrec de la 
senyora Margarita Carulla, 
cap del Servei de Polítiques 
d’Igualtat de la Diputació 
de Barcelona. Aquesta ex-
posició itinerant es va poder 
visitar al vestíbul del Complex 
Esportiu de Corró d’Avall fins al 
30 de juny. 

Una campanya 
per incidir en 
la correspon-
sabilitat 
L’alcalde Esteve Ri-
balta en el seu par-
lament va remarcar 
que la campanya de 
LF + Cívica vol inci-
dir en “la corresponsa-
bilitat ciutadana de cara a 
ser més curosos entre totes i 
tots dels espais públics”. L’alcalde va fegir que 
aquesta campanya i d’altres que s’aniran des-
plegant al llarg dels propers mesos estaran 
sota el paraigua del lema general Visc a LF, que 
juga amb el logotip ja establert de les cinc bo-
les (una bola per cada nucli de les Franqueses) 
i que està pensat per incidir en el missatge de 
“fer poble”. 

Per la seva part, la regido-
ra Gisela Santos es va referir 
a la col·laboració de la Di-

putació de Barcelona i l’Ajun-

tament de les Franqueses per haver 
acollit l’exposició “Gràcies, fem un bon 

equip” expressant que aquesta mostra 
“casa perfectament amb la filosofia de l’actual 
equip de govern de llançar missatges positius 
perquè totes i tots siguem més cívics”. 

Cinc missatges i cinc recomanacions 
Els targetons s’han dissenyat a partir de cinc 
imatges reals d’espais urbans de les Franqueses 
i s’ha inserit a sobre d’aquests paisatges l’icone 
d’una persona fet en ordinador. Cadascuna dels 
cinc targetons inclou un missatge clar: 
- Respecta el mobiliari urbà 
- Deixa cada cosa al seu lloc 
- Respecta el descans veïnal 
- Recull els excrements del teu gos 
- Abans de deixar trastos vells al carrer, truca 

al 900 101 338 
A la part de darrera de cadascun dels tar-

getons apareixen publicades cinc recomanaci-
ons. La campanya està reforçada amb cartelle-
ria que es distribuirà per tot el municipi. 

Recull els 
excrements 
del teu gos

Respecta 
el descans 
veïnal

Abans de 
deixar trastos 
vells al carrer, 
truca al 
900 101 338

Respecta 
el mobiliari 
urbà

L’alcalde, Esteve Ribalta i la regidora, 
Gisela Santos, durant la presentació

Exposició interactiva “Gràcies, fem 
un bon equip “ durant el mes de juny  
al Complex Esportiu Municipal

Deixa 
cada cosa 
al seu lloc
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BUTLLETÍ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

El Racó de l’Àvia/l’Avi

“Una pinzellada 
de la meva vida”

“M’agradaria ex-
pressar-me millor, 
però quan tenia 
nou anys no vaig 
poder anar més a 
l’escola. Tot i això 
mai no perdia 
l’esperança i sem-
pre tenia el meu 
manuscrit, doncs 
era el meu únic 

llibre, un quadern, un llapis i una goma prepara-
da, però no va poder ser…

Vivía amb la meva familia a Granollers a 
casa del meu avi i quan va esclatar la guerra 
ens vam traslladar a un poblet de Granada. 
Una vegada instal·lats, el meu pare va haver 
d’anar a la guerra i la meva mare havia de tre-
ballar al camp per poder donar-nos de menjar. 
Jo havia de cuidar a la meva germana més pe-
tita i els animalets que teníem. Quan la guerra 
va acabar, vam tornar a Granollers.

El meu primer treball va consistir en fer de 
mainadera durant tres anys i malgrat la meva 
curta edad se’m va permetre treballar en una 
fàbrica en la qual vaig aprendre l’ofici de teixi-
dora, un ofici que em va començar a agradar 
molt, encara que el meu horari era de les 4.40 
de la matinada fins a les 9.00 del matí i de les 
13.00 a les 17.00.

A les tardes quan sortia de la feina anava 
dues hores a aprendre costura, però no hi vaig 
poder anar molt de temps, perquè havíem de 
pagar a la modista i no podíem.

Èxit del taller d’ofimàtica per a la gent gran
Mai no és tard per aprendre. I bona prova 
d’això és el taller d’ofimàtica per a la gent 
gran que organitza l’Àrea de Polítiques Socials, 
Igualtat i Sanitat de l’Ajuntament de les Fran-
queses. Aquest taller, que es realitza cada matí 
al Casal d’Avis i Centre Social de Bellavista, té 
tan bona acollida que fins i tot hi ha una llista 
d’espera d’una dotzena d’usuaris. Això ha fet 
que des de l’àrea s’hagi pensat en ampliar el 
nombre de places i dotar l’aula de vuit ordi-
nadors més.

Bona part del secret de l’èxit és l’entusias-
me que desprèn la formadora, Dolors Amaro, 
que ha sabut contagiar als aprenents la il·lusió 
per aprendre i per descobrir nous horitzons. 
Navegar per internet i buscar informació d’una 
ciutat com Santiago de Compostel·la, intro-

duir la despesa d’una compra en un Excel o 
copiar un text d’El Quixot amb un Word són 
només algunes de les moltíssimes pràctiques 
que estan duent a terme aquestes àvies i avis.

Dolors Amaro també els prepara exercicis 
per poder practicar a casa, ja que la majoria 
d’alumnes tenen ordinadors en els seus do-
micilis particulars. És el cas, per exemple, de 
Paulina Martos Simon, de 80 anys i veïna de 
Bellavista, a qui els seus fills li van regalar un 
ordinador per Nadal. “Jo havia treballat a la 
fàbrica i al camp i havia pogut anar poc a l’es-
cola. Ara he descobert que m’agraden molt 
les fòrmules i també passar textos i navegar 
per internet”.

El taller d’ofimàtica va molt més enllà. Tal i 
com explica Dolors Amaro molts dels exerci-

D’esquerra a dreta drets: Martín Garcia, Juan Muñoz, 
Diego Reyes, Guillermo Martínez, Cristóbal Martínez, 
Claudio Tamayo, José Bote i Dolors Amaro. Asseguts: 
Paulina Martos, Francesc Fontanals i Lourdes Suárez.

cis que fan els alumnes serveixen per repassar 
d’altres conceptes.  “El més important de tot 
és que tenen ganes d’aprendre i això es nota”, 
afirma Dolors Amaro.

Estrenem una nova secció en aquest número 64 del butlletí municipal de Les Franqueses del Vallès. Es tracta d’El Racó 
de l’Àvia/l’Avi que donarà veu a les persones més grans del nostre municipi d’una manera especial. Seran ells mateixos 
que a través de les seves paraules ens explicaran la seva vida o d’altres històries que sàpiguen i que ens vulguin trans-
metre. Estrena la secció Paulina Martos Simón, veïna de Bellavista, de 80 anys, que ha fet un escrit sobre la seva vida.

Em vaig casar als 18 anys i a més de la feina 
a la fàbrica tenia la de mestressa de casa, ja 
que en aquell temps els homes no ajudaven 
a la dona a casa. Treballava tota la setmana de 
dilluns a dissabte i els diumenges els aprofita-
va per les tasques domèstiques i com que en 
aquella època no hi havia rentadores ni aigua 
corrent, havíem d’anar a treure aigua del pou 
per rentar la roba i netejar la casa.

Quan em vaig casar ens en va manar a 
viure rellogats. Teníem una habitació per tots, 
cuina, menjador i dormitori. Amb el poc que 
podíem estalviar, doncs el meu marit treballava 
fins i tot els diumenges, ens vam comprar un 
solar per fer-nos la nostra pròpia casa. Treba-
llàvem sense descans en el solar, dies de festa, 
vacances,…i quan podíem els dos, mà a mà, 
vam començar el pou, ell cabava la terra i jo 
amb un capazo i una garrucha la treia. I quan 
s’escapa un tros de terra o una pedra i anava 
cap avall, també baixaven els sants del cel fins 
que vam troba aigua. Aleshores vam començar 
els fonaments i de vegades venia algú a aju-
dar-nos i així durant set llargs i durs anys, fins 
que vam viure a la nostra casa amb la nostra 
primera filla que era molt petitona.

A la feina, que va durar dotze anys, em sen-
tia molt bé, perquè tenia moltes amigues i amb 
poques coses en sentíem felices: anàvem a ba-
llar als sants del barri, que se celebraven a les 
revetlles. Cada barri tenia el seu sant i es feste-
java en els carrers, que estaven adornats amb 
banderetes, fanalets,… I a més, era gratis! Dis-
frutàvem moltíssim ja que ens encantava ballar.

Cada 18 de juliol, anàvem a la platja en cami-
ons de transport, ja que era l’únic dia festiu 
que podien circular amb gent, ens buscàvem 
plaça i amb el nostre cistell de menjar i el ba-
nyador posat, ho celebràvem. Algú que por-
tava una guitarra o una harmònica posava les 
notes musicals i això feia que aquell dia a la 
platja, que era la nostra trobada anual, fos molt 
especial i divertit.

Amb els anys la fàbrica va tancar i se’n va 
anar a un altre lloc. Aleshores jo ja no hi treba-
llava, només a casa i ajudant amb el que podia 
i després vam tenir un altre fill i nebots. Quan 
els meus fills es van fer grans i es van casar, 
ens vam comprar una caseta de camp amb 
molt terreny, ja que el meu marit és el que 
més apreciava, la terra: sembrar i recollir fruita, 
hortalisses, llegums…i allà vam estar treballant 
els dos durant 18 anys…però els anys i les en-
fermetats es van guanyar la batalla i aquí estem 
una altra vegada a proa de la familia i els amics.

Avui en dia sóc vídua, amb una paga mi-
serable, i si no hagués estat una dona estal-
viadora no podria viure dígnament. Als meus 
80 anys no em puc queixar, tinc uns fills molt 
responsables i tota la familia m’estima i em res-
pecta, tant la familia com els amics, doncs sóc 
jo la “iaia” per tots. Ara estic estudiant informà-
tica i axí compleixo la il·lusió de petita.

Firmat: Una dona treballadora
Paulina Martos Simón
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Les Franqueses posa en marxa un programa d’atenció 
individualitzada a les famílies amb persones dependents

L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès ha 
posat en marxa des d’aquest mes de juny un 
nou programa d’atenció individualitzada a 
les famílies amb persones dependents amb 
el nom “Els Serveis Socials + a prop teu”. 
Aquest programa estarà vigent fins al desem-
bre del 2010, amb la possibilitat de prorrogar-
ho un temps més.

Per tirar endavant aquest programa l’Ajun-
tament de les Franqueses del Vallès i la so-
cietat Ajuda Activa van signar un conveni 
el divendres 4 de juny a la sala de plens de 
l’Ajuntament. En la signatura del conveni van 
ser presents l’alcalde Esteve Ribalta i la regido-
ra de Polítiques Socials, Igualtat i Sanitat, Gisela 
Santos. Com a representants d’Ajuda Activa hi 
havia Esther Solà i Àngels Cano.

La regidora Gisela Santos va manifestar 
que es tracta d’un programa molt bo per al 
municipi perquè té tres objectius principals. 
D’una banda, el programa permetrà tenir una 
diagnosi de la gent gran major de 70 anys i 
dels malalts crònics del municipi i “compro-
var quines situacions reals hi ha de necessitat 
i dependència de cara a dissenyar estratègi-
es concretes”. La regidora va afegir, que de 
l’altra, el programa permetrà “donar suport i 
formació personalitzada i adient als cuidadors 
habituals de les persones dependents”. I per 
últim, el programa inclou un apartat dedicat al 
servei de teleassistència.

L’alcalde Esteve Ribalta, per la seva part, va 
felicitar públicament la tasca duta a terme per 
l’Àrea de Polítiques Socials, Igualtat i Sanitat 
i va afegir que gràcies a aquest projecte i als 
recursos atorgats a través dels FEOSL es pro-
dueix “un salt important per satisfer les neces-
sitats socials que moltes vegades no afloren”.

Formació al cuidador
La treballadora social i la treballadora familiar 
visitaran el domicili amb la finalitat de conèi-
xer de primera mà la situació social concreta i 
detectar les necessitats.

Totes les llars del municipi han 
rebut aquest díptic explicatiu del 
nou servei, juntament amb una 
carta de la regidora i de l’alcalde

Aquesta informació servirà als professionals 
per realitzar una valoració de la cura que està 
prestant la persona cuidadora i es dissenyarà 
un pla de formació individualitzat que respon-
drà a les necessitats detectades.

La formació que rebrà el cuidador servi-
rà per millorar i donar suport en 
els àmbits següents: higiene per-
sonal, allitament, canvis posturals, 
alimentació, cures bàsiques, gestió 
de la medicació, acompanyaments, 
gestió de les emocions per part del 
depenent i del cuidador, orientació 
ensenyament d’hàbits i habilitats, ex-
cercicis de millora o prevenció, etc.

La finalitat del servei és donar les eines ne-
cessàries a les persones encarregades de la 
cura de les persones dependents, per tal de 
millorar la qualitat del servei, sempre amb to-
tal respecte a les característiques de la família 
i de la llar.

Servei de teleassistència
Quan la treballadora social de l’empresa va-
lori la necessitat de concedir el servei de te-
leassistència gestionarà la derivació a Serveis 
Socials. Si es detecta una necessitat imminent i 
no existeix la possibilitat de donar el servei de 
teleassistència normalitzat, l’empresa facilitarà 
un mòbil a l’usuari/a amb connexió perma-
nent amb un/a professional de l’empresa, per 
tal d’atendre les possibles urgències que pugui 
tenir l’usuari o usuària.

L’import del conveni del programa per 
a persones més grans de 70 anys o malalts 
crònics, subvencionat pel FEOSL, és per un 
import de 144.310 euros.

Esther Solá i Àngels Cano, d’Ajuda Activa amb l’alcalde Esteve Ribalta i la regidora Gisela Santos durant la signatura 
del conveni

visc   a LF

Els Serveis Socials 

+ A PROP TEU
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L’Ajuntament de les Franqueses acull un 
Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) que 
assessora usuaris de Serveis Socials

La interacció entre cultures

L’Ajunta-
ment de 

les Fran-
queses acull 

des del mes 
de maig un Servei 

d’Orientació Jurídica (SOJ) 
que assessora usuaris de Serveis Socials de 
diverses poblacions de la comarca, que són: 
Cardedeu, Llinars del Vallès, Bigues i Riells, Cà-
noves i Samalús, Vilalba Sasserra i les Franque-
ses del Vallès.

L’objectiu d’aquest servei, en funcionament 
quatre hores a la setmana, és oferir suport 
jurídic a les persones usuàries de serveis so-
cials amb dificultats per fer front el cost del 
lloguer, dels préstecs hipotecaris i/o personals 
i problemes de família. Aquest nou punt d’ori-
entació també ha de servir per reduir les llis-
tes d’espera dels serveis socials, derivant les 
demandes d’orientació jurídica a serveis espe-
cialitzats.

El SOJ forma part del Programa de Mesu-
res d’acompanyament als serveis socials muni-

Voldria començar 
aquest escrit do-
nant les gràcies a 
totes aquelles per-
sones que habitu-
alment col·laboren 
en les activitats 
que s’organitzen 
en el nostre muni-
cipi. La presentació 

i exposició de la Campanya de Civisme que 
ha organitzat l’Ajuntament; la celebració de la 
romeria rociera organitzada per la Herman-
dad Rociera a Bellavista; el passat dissabte 5 
de juny, la jornada de portes obertes de la co-
munitat àrab; o la celebració del Corpus de 
Corró d’Amunt i Corró d’Avall, són només al-
gunes de les moltes activitats que es desenvo-
lupen. Felicito a les associacions, al voluntariat, 
a les àrees de l’Ajuntament, i als tècnics que 
fan possible gaudir de caps de setmana com el 
que vam viure a primers de juny.

La campanya de Civisme que s’ha posat en 
marxa des de l’Ajuntament, marca un punt de 
partida per aconseguir, entre altres valors cívics, 
la integració i la cohesió social. Cal treballar per 
aconseguir un objectiu molt important: que els 
ciutadans i ciutadanes compartim aquests va-
lors i siguem sensibles davant d’un fet, com és 
la immigració, que va estar en el passat, és el 
nostre present i serà el nostre futur.

Vam gaudir d’una activitat organitzada per 
l’Hermandad Rociera, amb la seva cultura, les 
seves cerimònies religioses i gaudint dels balls 
i cants típics, perquè tots poguéssim participar 
del dia amb alegria, promovent la diversitat i la 
cohesió entre les diferents cultures que tenim 
a les Franqueses del Vallès.

Paral·lelament, també vam participar de la 
presentació al carrer de la cultura àrab, una 

Bona acollida 
dels tallers de 
conversa per als 
majors de 65 anys
Els tallers de conversa adreçats a les perso-
nes majors de 65 anys, organitzats des de 
l’Àrea de Polítiques Socials, Igualtat i Sanitat, 
han comptat amb una destacable participació. 
Els tallers han tingut lloc entre el 13 de maig 
i el 22 de juny, els dimarts, al Casal d’Avis de 
Corró d’Avall i els dijous, al Casal d’Avis de 
Bellavista. Cadascuna de les sessions han tingut 
entre 12 i 16 participants.

L’objectiu d’aquests tallers ha estat el de 
propiciar un espai per conversar sobre temes 
que els mateixos participants demanaven i 
que després es debatien de manera ordenada. 
Al començament de cada sessió, una de les 
persones s’encarregava de fer de manera vo-
luntària una presentació del tema que a conti-
nuació es debatia. La voluntària, Rosa Portolà, 
que és treballadora familiar afegia, si calia, algu-
na dada i després començava la conversa.

Els temes que s’han tractat han estat diver-
sos: la família; la influència de la climatologia en 
la salut; les pensions i l’economia; l’envelliment: 
residència si, residència no; la infància; la sexua-
litat a l’edat adulta; les drogues; el rebuig de les 
persones obeses; els comandaments del te-
levisor i els ordinadors, 
etc.. A partir del 
mes de setem-
bre es farà un 
nou Taller de 
la Memòria 
i/o un Taller 
d’Història de 
la Vida. 

activitat organitzada per les diferents associa-
cions del municipi. Van obrir les seves portes 
al veïnat, oferint la seva gastronomia, la seva 
cultura, la seva religió i la iniciativa de poder 
compartir el que tenen i donar-se a conèixer a 
la resta del veïnat.

Es pot destacar també la Festa del Corpus 
Chisti a les parròquies de Santa Eulàlia de Cor-
ró d’Avall i de Sant Mamet de Corró d’Amunt, 
amb la tradicional confecció de catifes de flors, 
oficis solemnes i processó.

Aquestes activitats ens demostren la vo-
luntat conjunta d’anar cap a una interacció 
cultural, un coneixement global, obert a tot 
el municipi. Des del meu punt de vista, crec 
que és un pas més a un dels objectius de les 
polítiques d’integració que intentem dur a ter-
me des de l’àrea de Polítiques Socials, Igualtat i 
Sanitat de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès.

Cal valorar els esforços de tota la ciutada-
nia per a què actes com aquests es puguin dur 
a terme des de la diversitat de les idees, de 
la religió, de la cultura, de tots els pobles que 
comparteixen els espais urbans. És important 
que no deixem entrar a la intolerància, als pre-
judicis i al desconeixement de tot allò que ens 
és aliè, que no compartim, o no acceptem.

Convido a totes les associacions que conti-
nuïn promovent la participació, a través d’inici-
atives particulars o conjuntes. Gaudim de tots 
aquells actes públics que ens donin l’oportuni-
tat de conèixer-nos, de compartir i en definitiva 
de conviure en un municipi cada vegada més 
compromès amb la ciutadania, enfortir els seus 
valors i donar un oportunitat a la tolerància i a 
la convivència. Els nostres fills ens ho agrairan. 

Gisela Santos Gonçalves

Regidora de Polítiques socials, igualtat i santitat

cipals davant els efectes de la crisi econòmica 
per a l’any 2010 que la Diputació de Barce-
lona posa a l’abast dels ajuntaments a través 
de la signatura d’un conveni de col·laboració. 
D’aquesta manera es vol donar resposta a la 
necessitat d’assessorament jurídic, tant pel que 
fa als professionals de Serveis Socials, com als 
ciutadans que siguin derivats per l’equip de 
Serveis Socials per tal de donar resposta en 
matèria ’impagaments d’habitatges, desnona-
ments, família, impagament de subministra-
ments i endeutament.
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L’alcalde de les Franqueses participa a la cerimònia del 
Pacte d’Alcaldes contra el canvi climàtic a Brussel·les

Un total de 47 ajuntaments catalans 
van participar a la cerimònia de Brussel·les 

El passat mes de maig l’alcalde de les Fran-
queses, Esteve Ribalta, va participar juntament 
amb una delegació de 46 alcaldes i alcaldesses 
de municipis catalans a la cerimònia del “Cove-
nant of Majors” (Pacte d’alcaldes i alcaldesses) 
contra el canvi climàtic que va tenir lloc al Par-
lament Europeu de Brussel·les. 

Durant la cerimònia el president de la 
Diputació de Barcelona, Antoni Fogué, va in-
tervenir davant l’hemicicle, amb més de 1.000 
representants de municipis europeus adherits 
al Pacte amb l’objectiu d’explicar els compro-
misos assolits per la Diputació de Barcelona 

com a estructura de suport al Pacte d’alcaldes 
i alcaldesses per una energia sostenible local, 
iniciativa de la Comissió Europea, i amb l’ob-
jectiu de facilitar l’execució de les accions re-
collides pels municipis en els seus Plans d’Ac-
ció d’Energia Sostenible (PAES). 

En aquest acte també va tenir lloc la signa-
tura del contracte del programa ELENA (Eu-
ropean Local Energy Assistanse) que van ma-
terialitzar a la taula presidencial del Parlament, 
el president de la Diputació de Barcelona, An-
toni Fogué, i el comissari europeu d’Energia, 
Günter Oettinger. 
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L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès va 
presentar les primeres conclusions de l’avanç 
del Pla Local d’Habitatge per als anys 2011-
2016, en una sessió informativa que va te-
nir lloc al Centre de Recursos Agraris-Masia 
de Can Ribas a mitjans de juny. La redacció 
d’aquest pla s’ha fet amb l’objectiu de conèixer 
les necessitats del municipi pel què fa a l’habi-
tatge a partir de l’anàlisi i projeccions demo-
gràfiques en els propers anys.

Acompanyat pels regidors Juan Antoni Ma-
rin, de Territori, i Gisela Santos, de Participació 
Ciutadana, l’alcalde Esteve Ribalta aquest pla 
“és un instrument de planificació estratègi-

L’Ajuntament presenta el Pla 
Local d’Habitatge 2011-2016 

ca amb molt valor que ens 
servirà com a document de 
treballa per orientar la polí-
tica i les accions que impul-
sem de cara a tenir un mu-
nicipi millor”.  

Van participar en aquesta 
sessió informativa una vintena 
de persones entre veïns i veïnes, 
comerciants, representants d’entitats, 
tècnics municipals i responsables polítics. 

Una de les dades que es recull en la diag-
nosi, que van presentar membres de l’equip 
redactor del pla GMG, és que s’estima la ne-

cessitat de 358 ha-
bitatges destinats a 
polítiques socials en 
els propers 6 anys. 

Durant els pro-
pers mesos s’hauran 

d’acabar de concretar 
les estratègies i accions 

que s’inclouran al Pla. Entre 
aquestes l’alcalde va apuntar 

que l’Ajuntament està estudiant la pos-
sibilitat de crear una Oficina Local d’Habitatge 
o un Punt d’Informació centralitzat sobre Ha-
bitatge al municipi. 

El PLH és un instrument de 
planificació estratègica

Promoció de 83 pisos de lloguer amb protecció 
oficial de la plaça Catalunya de Bellavista 

A principis de juliol 
l’alcalde de les Fran-
queses del Vallès, Esteve 
Ribalta, la regidora de Políti-
ques Socials, Gisela Santos i el 
subdirector general de Promo-
ció de l’Habitatge del Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat, Antoni Teignier, van 
presentar als mitjans de comunicació la nova 
promoció de pisos amb protecció oficial que 
l’Institut Català del Sòl (Incasòl) ha construït a la 
plaça de Catalunya de les Franqueses del Vallès.

Durant l’acte Esteve Ribalta va destacar que 
la promoció d’habitatges del carrer Marti i Pol 
i ara de la plaça Catalunya, el Pla Local d’Habi-
tatge del qual es van presentar les conclusions 

provisionals recentment 
o la Llei de Barris que 

ha estat atorgada a 
Bellavista per part 
de la Generalitat 
s’emmarquen “en 
un context global 
de planificació 
per millorar i do-

nar més qualitat 
de vida als ciuta-

dans i ciutadanes de 
les Franqueses.

Lloguer molt assequible
Aquesta promoció de 83 pisos amb protecció 
oficial que s’adjudicaran en règim de lloguer 
està adreçada joves menors de 35 anys, a ma-
jors de 65 anys, a famílies monoparentals i a 
persones amb necessitats socials. El període 
de presentació de sol·licituds és de l’1 de juliol 
al 13 d’agost.

Tots els pisos tenen un dormitori, amb una 
distribució de menjador-sala d’estar, cuina, un 
dormitori doble i un bany, i la superfície útil és 
d’uns 40 m2 i una plaça de pàrquing 

El preu del lloguer, inclòs l’aparcament, va 
dels 215,24 als 267,89 euros mensuals. 

Per a més informació podeu consultar el 
web www.lesfranqueses.cat i www.adigsa.cat. 

Antoni Teignier, Esteve Ribalta i Gisela Santos durant
la presentació dels habitatges

El període de presentació 
de sol·licituds és de l’1 
de juliol al 13 d’agost.



 

TELÈFON 
D’AVARIES
DE SOREA

902 250 370

HORARI
D’ATENCIÓ AL PÚBLIC 

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

TELÈFON 
DEL SERVEI 

DE RECOLLIDA
DE MOBLES I 

TRASTOS

900 101 338

NAIXEMENTS
Asier Yeste Hernández 04-01-10

Raúl Díaz Simón 31-01-10

Adam Jawaly 23-02-10

Laia Rodríguez Navarro 27-02-10

Mar Parellada López 28-02-10

Claudia Resina Mora 02-03-10

Josué Valcarcel Egea 03-03-10

Ivet Pallarès Miranda 07-03-10

Víctor de la Rosa Sánchez 09-03-10

Lucia Calvo Longan 09-03-10

Izan Rufete Cordón 10-03-10

Gabriel Morales Llagostera 12-03-10

Carla Imbert Cobos 15-03-10

Efren Almansa Cardedo 18-03-10

Abubakar Ceesay 20-03-10

Nora Coca Moreno 22-03-10

Jan Franco Fernández 22-03-10

Nil Aguilera Hernández 25-03-10

Àlex Argemí Abajo 25-03-10

Aitor Morales Sánchez 27-03-10

David Pericas Codina 01-04-10

Vinyet Rosas Forns 01-04-10

Nil Parra Reixach 07-04-10

Naiara Espinar Bernal 08-04-10

Erik Ruiz Cañamero 09-04-10

Hugo Ruiz Cañamero 09-04-10

Unai Benedicto Pérez 12-04-10

Aina Ortiz Pérez 13-04-10

Asier Galbarro de la Puente 14-04-10

Lia Navarro Díaz 16-04-10

Helga Costabella Castillo 17-04-10

Pol Barba Tubió 18-04-10

Queral Vila Monmany 19-04-10

Nahia Vivas Gutiérrez 19-04-10

Pol Ramos Martin 20-04-10

Damià Giménez Ortuño 21-04-10

Alba Verdaguer Linares 22-04-10

Enia Fuentes Andrés 22-04-10

Nil Pérez Llop 23-04-10

Ariana Triguero Moriana 23-04-10

Lara Hernández Forns 24-04-10

David Estrada Vergara 26-04-10

Ziyad Boukharak 27-04-10

Cristina Argordans Valverde 28-04-10

Diego Liria Marcos 05-05-10

Keyla El Ouali Iglesias 05-05-10

Jana Amela Rodríguez de Linaza 07-05-10

Maties Duran Zumado 09-05-10

Adrià García Martínez 09-05-10

Diego Segura Mora 10-05-10

Andy Ortiz García 10-05-10

Jordina Soria Blanché 15-05-10

Adrià Madrid Gaig 16-05-10

Aleix Belmonte Clusellas 18-05-10

Mar Piferrer Estrada 23-05-10

Claudia Vázquez Rodríguez 25-05-10

Arnau Balló Arisa 30-05-10

Aitor Garcia Papiol 31-05-10

Felipe Francisco Buñales 01-06-10

Xavier Hernández López 02-06-10

Oriol Flaqué Grivé 02-06-10

Ainara Vegas de la Lastra 04-06-10

José Youssef Muñoz Zaid 04-06-10

Lucia Rodríguez Umbert 07-06-10

Jan Gama Cachero 08-06-10

Amjad Boukhazar 08-06-10

Nicolás Martínez Vázquez 11-06-10

Jana Guiseris Maya 14-06-10

Andrea Gutiérrez Urquizo 5-06-10

Claudia García Moreno 15-06-10

Jan Liñán Pérez 15-06-10

Ferran Ruiz Palacios 16-06-10

Nagore Núñez Abreu 17-06-10

Julen Jiménez García 20-06-10

Mireia Martí Medina 21-06-10

Isaac Carmona Tena 21-06-10

Joan Vidilla Casado 22-06-10

Roger Reina Genevat 23-06-10

Martina Bojang Navarro 23-06-10

DEFUNCIONS
Mateo Ruiz Carrasco, 80 anys 01-04-10

Matilde Quiñonea Moreno, 90 anys 01-04-10

Dolores Ruiz Chavarria, 89 anys 07-04-10

Montserrat Subirà Roca, 80 anys 10-04-10

Teodora Femenías Gil, 89 anys 14-04-10

Antonia Viladot Lozano, 95 anys 22-04-10

Natividad Angela Solà Mas, 84 anys 02-05-10

Concepción Valero Català, 92 anys 03-05-10

Arturo Dorse Serra, 90 anys 07-05-10

Juan José López del Toro, 55 anys 21-05-10

Maria Laporte Casamitjana, 97 anys 24-05-10

Antonio Pericas Codina, 40 anys 13-06-10

Francisco Duran Bermúdez, 68 anys 24-06-10
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Durant el mes de juny els ciutadans i ciutada-
nes de les Franqueses han rebut informació a 
les seves llars sobre les avantatges d’empadro-
nar-se a través d’un folletó editat per l’Ajunta-
ment en forma de “no molestin” dels hotels. 

El díptic, que incorpora el lema Visc a LF, 
explica que com a ciutadans tenim drets i 
deures i que per tenir accés a aquests drets 
és important haver-se empadronat al mateix 
municipi on es viu.

Per què et convé 
empadronar-te a LF?
L’empadronament ens obre la porta de 
tot un seguit d’avantatges:

-utilitzar els serveis del Centre 
d’Atenció Primària de Corró d’Avall 
o de Bellavista-Granollers Nord

-fer ús dels serveis socials muni-
cipals (assistents socials, educadores 
socials, assessorament legal, tramitació 
d’ajudes, etc.)

-prioritat en la matriculació de les escoles 
(els empadronats tenen 30 punts)

-prioritat en les dates de matriculació de 
casals d’estiu, Setmana Santa o Nadal organit-
zats pel Patronat Municipal de Cultura, Educa-
ció, Infància i Joventut

-poder votar a les eleccions per a totes 
aquelles persones que la llei ho permeti

-utilització dels serveis municipals d’es-
ports prèvia matriculació (piscina, gimnàs, etc.)

El folletó també informar dels passos que 
s’han de seguir per empadronar-se i a on s’han 
de dirigir els ciutadans.

Els ciutadans de 
les Franqueses 
reben informació 
de les avantatges 
d’empadronar-se

En marxa l’Oficina 
Virtual d’Atenció 
Ciutadana de les 
Franqueses

Es presenta el Pla director 
de la Societat del Coneixement

El passat 11 de maig es va 
presentar l’Oficina Vir-
tual d’Atenció Ciuta-
dana de les Franque-
ses. L’acte ha comptat 
amb la presència de l’alcalde Esteve Ribalta, 
la regidora de Participació Ciutadana, Gisela 
Santos, el regidor de Política Territorial, Joan An-
toni Marín i el tècnic informàtic Carles Ribera.

Aquest nou servei de l’Ajuntament de 
les Franqueses del Vallès s’ha posat en mar-
xa amb l’objectiu de permetre als ciutadans 
realitzar tràmits i consultes des de casa o des 
de qualsevol indret que disposi d’un ordinador 
i internet, evitant els desplaçaments a les de-
pendències municipals, les 24 hores del dia, els 
365 dies de l’any.

Relació administració-ciutadà
Per accedir a l’OVAC és necessari disposar del 
certificat digital (DNI electrònic, IdCat o els que 
emeten la Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre o la Cambra de Comerç). El certificat digital 
es pot obtenir al Servei d’Atenció a la Ciutada-
nia de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 

L’OVAC, al qual s’accedeix a través del web 
de l’Ajuntament www.lesfranqueses.cat, permet 

fer gestions i tràmits en àmbits com 
Població, Urbanisme, vivenda 

i territori, Via Pública, Medi 
ambient, Tributs i sanci-

ons, Activitat econòmi-
ca i ocupació, Família, 
educació i serveis so-
cials, Joventut, cultura i 
esports i Ajuntament. 

El passat mes de maig es va presentar el Pla 
director de la Societat del Coneixement que 
desenvolupen conjuntament els municipis de 
les Franqueses, Canovelles, la Roca i Grano-
llers. L’acte, realitzat a Granollers, va comptar 
amb l’assistència del president de Localret i 
alcalde de Terrassa, Pere Navarro, i els alcal-
des les Franqueses, Esteve Ribalta; Granollers, 
Josep Mayoral; la Roca, Rafael Ros i Canovelles, 
Josep Orive.

Esteve Ribalta va destacar un doble repte 
des de les Franqueses, “apropar l’administració 

A la presentació van assistir els alcaldes
dels quatre municipis

als ciutadans i ser motor de transformació de 
la societat”.

El Pla director de la Societat del Conei-
xement a les Franqueses contempla el primer 
eix estratègic de E-govern i administració elec-
trònica amb la posada en marxa de projec-
tes de certificació documental com e-notum, 
per garantir una resposta unitària i certificada 
al ciutadà. També s’està treballant per tenir al 
municipi espais amb tecnologia inhalàmbrica 
(wimax o wifi). 

Al mes de maig es va 
fer una acció informativa 

de l’OVAC coincidint amb el 
mercat setmanal de Corró d’Avall

Com i on t’has 
d’empadronar?
• Al Servei d’Atenció a la 
Ciutadania. A l’edifici de 

l’Ajuntament de les Fran-
queses del Vallès, a la carrete-

ra de Ribes, 2, de Corró d’Avall. 
Horari: dilluns a divendres de 8.30 a 

14 hores. Dimarts i dijous de 16 a 18 h.

• A l’edifici de l’Àrea de Polítiques Socials, al 
carrer Aragó, 24, de Bellavista. Horari: dilluns 
a divendres de 8.30 a 14 hores. Dimarts 
i dijous de 16 a 18 h.

• Documents que s’han de presen-
tar: DNI o Document identificatiu 
d’identitat; escriptura de propietat 
o contracte de lloguer; el llibre 
de família si es tracta d’un menor 
i altres documents que es puguin 
necessitar segons cada cas particular. 
S’han de portar originals i fotocòpies.
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Alumnes de 1r i 2n de primària de l’escola 
Bellavista – Joan Camps i els alumnes de 1r. 
d’ESO de l’Institut el Til·ler de les Franqueses 
del Vallès han visitar el passat 11 mes de maig 
la Deixalleria mòbil, que es trobava instal·lada 
al pàrquing situat al costat del Complex Es-
portiu Municipal de Corró d’Avall.

Era la primera vegada que es fa una visi-
ta d’aquest tipus al municipi, organitzada per 
l’Àrea de Medi Ambient de les Franqueses 
en col·laboració amb el Patronat Municipal 
de Cultura, Educació, Infància i Joventut i el 
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès 
Oriental.

Abans de pujar per veure de prop la Dei-
xalleria, un tècnic del Consorci per a la Ges-
tió de Residus del Vallès Oriental oferia als 
nens i nenes una breu explicació de l’ob-
jectiu de les deixalleries mòbils així com 
els productes que es poden portar. 

Canvi d’ubicació de la deixa-
lleria mòbil de Corró d’Avall 
D’altra banda, des de mitjans de juny 
la deixalleria mòbil que s’instal·la co-
incidint amb el mercat setmanal de 
Corró d’Avall cada tercer dissabte de 
mes s’ubica de manera definitiva a la car-
retera de Ribes cantonada amb la Plaça 
de Gaudí.

Aquest punt es troba a tocar del mercat 
setmanal de Corró d’Avall que recentment ha 

Alumnes de primària i d’ESO 
visiten la Deixalleria Mòbil

Recomanacions 
per a la prevenció 
del mosquit tigre

Es retiren les dues sirenes 
d’avís a la població per 
risc químic que hi 
havia a les Franqueses 
del Vallès

La Deixalleria Mòbil es va situar al pàrquing 
del costat del Complex Esportiu Municipa

Va ser necessària una grua i dos camions pel desmantellament

estat traslladat a la nova rambla de la ctra de 
Ribes amb una molt bona acollida per part de 
paradistes i compradors. En els darrers dissab-
tes la deixalleria s’havia situat provisionalment 
al davant de l’institut El Til·ler 

La deixalleria mòbil a Bellavista es manté 
com és habitual al carrer de Girona cantonada 
amb el carrer de Ponent cada primer dimecres 
de mes coincidint també amb el mercat mu-
nicipal. 

L’arribada del bon temps és propícia per a 
l’aparició de mosquits i als darrers anys s’ha 
detectat a Catalunya l’espècie mosquit tigre 
que produeix molèsties a causa del nombre 
tan elevat de picades que fan, per això cal tenir 
present algunes recomanacions per evitar les 
picades i l’expansió de la plaga. El més efectiu 
i important és evitar la posta d’ous i el creixe-

ment de les seves larves aquàtiques, elimi-
nant els punts d’aigua on pot créixer.

El mosquit tigre es reprodueix 
en recipients que contenen ai-

gua, com ara: gerros, plats sota 
els testos, pots, plats d’ani-

mals, cendres, ornaments 
de jardí, pneumàtics que 
estiguin a l’aire lliure..., 
sempre es tracta de 
petites masses d’ai-
gua. Per tant, sempre 
que sigui possible cal 
evitar la presència de 
recipients en terras-
ses i jardins on es pu-

gui acumular aigua. En 
el cas que no es puguin 

retirar, cal eliminar-ne l’ai-
gua acumulada o canviar-la 

setmanalment.

Evitar picades
Per evitar les picades és recomanable 

portar roba de màniga llarga i pantalons 
llargs, així com mitjons. 

Si s’opta per utilitzar repel·lent s’ha de fer 
servir només a l’exterior i durant el temps ne-
cessari. No s’ha d’aplicar als nens molt petits i 
en els nens més grans s’evitarà sempre que es 
pugui posar-lo ales mans, ja que se les poden 
portar a la boca o als ulls. Tampoc és aconse-
llable aplicar el repel·lent a la roba. Quan ja no 
sigui necessari cal netejar bé la pell amb aigua 
i sabó.

En cas que es pro-
dueixin picades, s’ha 
de rentar i desin-
fectar bé la zona 
de la picada. El 
tractament és 
simptomàtic , 
si persisteixen 
les molèsties 
consulteu el 
vostre metge.

Podeu ampliar 
la informació al web de 
l’Ajuntament de les Franque-
ses del Vallès

El dilluns 13 
de maig es 

van dur a terme 
els treballs oportuns 

per retirar les dues sirenes 
d’avís a la població per risc químic que hi havia 
instal·lades a les Franqueses del Vallès des de 
feia uns anys. 

Les dues sirenes adscrites al PLASEQCAT 
es trobaven situades una, al pàrquing del re-
cinte de les escoles del Pla de Llerona i l’altra, 

prop de l’edifici CIFO del Vallès al costat de 
les antigues casernes militars. La retirada de les 
sirenes s’ha produït per decisió de la Direcció 
General de Protecció Civil de la Generalitat 
de Catalunya, degut al cessament de l’activitat 
industrial que generava el risc químics per al 
qual van ser instal·lades.

Cadascuna de les antenes pesava prop 
d’uns 400 quilograms i feia 16 metres d’alçada, 
dels quals 12 eren del màstil. Les sirenes van 
estar operatives fins el dia que es van retirar. 
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La Festa de Cloenda del Curs d’Educació Vià-
ria de dissabte 24 d’abril va ser tot un èxit. La 
plaça Major i el passeig d’Andalusia de Bellavis-
ta es van omplir de grans i petits per participar 
en les diferents activitats que es van preparar 
des de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, amb la 
col·laboració de la resta d’àrees i serveis de 
l’Ajuntament de les Franqueses.

Des de les deu del matí i fins les dues de 
la tarda els ciutadans i ciutadanes que es van 
apropar a aquesta zona van poder co-
nèixer d’aprop l’activitat dels diferents 
cossos policials així com també de 
diversos serveis d’emergències.

Helicòpter i el 
Club Super 3
Un dels atractius de la jornada 
va ser un helicòpter de trànsit 
de Mossos d’Esquadra. Diversos 
ciutadans van tenir l’oportunitat de 
conèixer de primera mà l’habitacle in-

Exitosa festa de cloenda 
del Curs d’Educació Viària

terior d’aquest helicòpter. Els més petits, però, 
el que van esperar amb més ganes va ser l’ac-
tuació de l’Àlex i el Pau, dos personatges del 
Club Super 3, que van representar l’actuació 
“Exploradors i Astronautes”. Els dos perso-
natges van aparèixer de dins d’un vehicle de 
la Policia Local de les Franqueses cap a dos 
quarts d’una i van representar la seva espera-
da actuació en un escenari muntat a sota de la 
pèrgola d’aquesta plaça.

Prèviament a aquesta actuació, l’alcalde 
Esteve Ribalta va dirigir unes paraules als as-
sistents, recordant que el dia abans s’havia ce-
lebrat amb èxit també a les Franqueses la I Fira 
de Sant Jordi. Les paraules de l’alcalde també 
van servir per inaugurar la transformació que 
s’ha fet de la plaça Major de Bellavista.

Després de l’actuació dels súpers, es va fer 
el sorteig de premis entre tots els alumnes 
que han participat aquest any a la Gimcana 
de Mobilitat Segura: Dóna-li la mà. Van resultar 

guanyadors: Oriol Verdaguer, Ernest 
Bassa, Borja Portero i Ben 

Babá. Els premis eren 
dues bicicletes i 

dos ordinadors. 

El Dia de les Esquadres reuneix a les 
Franqueses més de 500 assistents

L’Àlex i el Pau van actuar durant la festa 
de cloenda del Curs d’Educació Viària

L’alcalde i la regidora 
Maria Teresa Buigues van visitar els 

diferents efectius que estaven exposats

 Es van lliurar 
els premis entre 
els participants 

de la Gimcana de 
la Mobilitat Segura

La celebració del Dia de les Esquadres de la Re-
gió Policial Metropolitana Nord va reunir a les 
Franqueses més de 500 persones el 15 d’abril 
passat entre Mossos d’Esquadra, familiars, polí-
tics i ciutadans i agents d’altres cossos policials. 

La jornada, que va tenir lloc al Centre de 
Recursos Agraris-Masia de Can Ribas, va 
començar amb una parada oficial 
d’agents, els quals va saludar un 
per un l’alcalde de les Franque-
ses, Esteve Ribalta. A continua-
ció, l’alcalde, acompanyat del 
regidor de Seguretat Ciuta-
dana, Josep Randos, i de la 
regidora Teresa Buigues, va vi-
sitar els diferents efectius que 
estaven exposats com la unitat 
especial de subsòl o l’oficina mò-
bil d’atenció al ciutadà, entre d’altres. 

Durant l’acte van rebre un reconeixement 
quatre infants d’entre 4 i 6 anys del munici-
pi de les Franqueses que havien participat 
al concurs de dibuix convocat per l’ABP de 
Granollers. Els reconeixements van ser per 
a: Solaimon Cachou i Mirèia Pino, de l’escola 

Bellavista-Joan Camps; i Iker Esteban i 
Agnès Giménez, de l’escola Co-

lors. Dos agents de la Policia 
Local de les Franqueses, 
Galdric Rabassa Borrell i 
Òscar Sánchez Castro, 
també van rebre un re-
coneixement per la seva 
tasca realitzada.

Durant l’octubre de 
l’any passat des de 
la policia local vam 
madurar un projecte 
d’educació viària di-
rigit als nens i nenes 
del municipi. Un pro-
jecte nou, un projec-
te transversal basat 
en tres principis:

1. Que l’eix fos la mobilitat segura dels nens i 
nenes en els trajectes a peu pel seu entorn 
immediat.

2. Que impliqués als pares, les mares (els avis) 
i els centres escolars.

3. Que impliqués també a les entitats del po-
ble.
Així vam agafar amb il·lusió aquest pro-

jecte, el vam redactar amb l’ajut, supervisió, 
assessorament i implicació dels companys de 
Comunicació Llorenç i Marta.

Així va començar i ha crescut amb les 
aportacions de tots, vam idear la GIMCAMA 
per implicar els comerciants del municipi, amb 
aquest objectiu van presentar la proposta a 
comerciants educadors i pares i mares, amb 
un objectiu molt simple però a la vegada ago-
sarat: fer de la nostra policia local l’interlocutor 
de tots, presentar i donar a conèixer les per-
sones, fer PROXIMITAT des de dins.

Durant aquest camí que ens hem progra-
mat i mesos de treball, hem vist com els nens 
i nenes del municipi passejaven pels barris, tre-
pitjaven les botigues I en definitiva feien poble.

Aquesta sensació del treball ben fet la te-
níem, però volíem fer expressió d’aquest sen-
timent al poble i acomplir un altre objectiu 
que en un principi ens semblava molt difícil: 
APROPAR LA GENT DE CORRÓ d’AVALL, 
DE CORRÓ D’AMUNT, LLERONA I MARA-
TA a BELLAVISTA.

D’aquesta manera vam decidir que la 
festa de cloenda havia de ser molt atractiva 
pels nens i nenes i alhora ser l’expressió del 
primer objectiu del projecte, LA MOBILITAT 
SEGURA.i centrada a BELLAVISTA.

Així va començar el periple contrare-
llotge de demanar la col·laboració d’entitats, 
empreses, associacions, i cossos de seguretat 
i prevenció per fer del passeig Andalusia de 
Bellavista una mostra de la coordinació i de la 
voluntat de tots de fer de la seguretat un valor 
de la nostra societat i del nostre poble, Les 
Franqueses del Vallès.

També vull agrair als nens i nenes del mu-
nicipi el seu recolzament i l’expressió del seu 
carinyo i consideració envers la seva policia 
durant aquest curs i expressat finalment amb 
la presència i participació de la festa de cloen-
da del Curs d’Educació Viària. Moltes gràcies 
a tothom!

Joaquim Martín

inspector en cap de la Policia Local 

de les Franqueses del vallès
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Les Franqueses del Vallès 
va acollir el 19 de maig 
a Can Viure de Corró 
d’Amunt la primera 
jornada tècnica del 
Pla per a la millora 
de la fertilització 
agrària al Vallès que 
ha posat en marxa 
el Consorci per a la 
Gestió de la Fertilit-
zació Agrària de Cata-
lunya (GESFER). 

Aquest pla s’havia do-
nat a conèixer la setmana 
abans a la masia de Can Ribas amb 
la presència del president de GESFER, Sal-
vador Puig, el director dels Serveis Territorials 
del Departament d’Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural (DAR) a Barcelona, Jaume Bala-

Les Franqueses acull la 1a jornada tècnica del Pla 
de millora de la fertilització agrària al Vallès 

Taller sobre el 
sector alimentari 
a Can Ribas

L’ADF Montseny- Congost 
     celebra l’assemblea ordinària
                                       anual a Llerona

gué, i l’alcalde de les Franqueses 
del Vallès, Esteve Ribalta.

El Pla per la Millo-
ra de la Fertilització 

Agrària al Vallès 
està encaminat 
a promoure i 
difondre unes 
bones pràcti-
ques de fertilit-
zació de cultius, 
la protecció dels 

recursos hídrics, 
l’aprofitament dels 

nutrients continguts 
a les dejeccions rama-

deres, així com la raciona-
lització dels costos de fertilit-

zació de les explotacions agrícoles, per 
avançar en la millora de la fertilització agrària i 
optimitzar les dosificacions d’adob a les terres 
tot evitant impactes negatius a les aigües.

Una vintena de productors i tècnics van par-
ticipar a finals de maig en un taller de diagnosi 
i debat sobre el sector alimentari de la co-
marca del Vallès Oriental, que va tenir lloc al 
Centre de Recursos Agraris – Masia de Can 
Ribas de les Franqueses del Vallès. 

El taller estava organitzat pel Consell Co-
marcal del Vallès Oriental en el marc del pro-
jecte “RurUrbAl: Carta Europea de governan-
ça territorial, mitjançant la cadena alimentària 
perirurbana per a un desenvolupament local 
sostenible”, finançat pel programa MED 2007-
2013. 

Segons va explicar Carme Garrido, res-
ponsable del projecte Rururbal, es trac-
ta d’una proposta que té com a objectiu la 
creació d’una plataforma d’actors del sector 
agroalimentari. El taller de les Franqueses del 
Vallès va servir per presentar-los les dades de 
diagnosi a tots els actors que formen part de 

la cadena alimentària, és a dir, ramaders, 
horticultors, sindicats i tècnics. 

L’intercanvi d’impressions 
sorgit en el marc d’aquest ta-

ller i d’altres que se’n faran 
serviran com a objectius 
per treballar el valor de la 
part rural de la comarca i 
dibuixar les accions de futur. 

El darrer dissabte del mes de maig es va fer a la 
seu del Consell del Poble de Llerona amb una 
gran assistència l’assemblea ordinària anual de 
l’ADF Montseny- Congost. Va presidir l’assem-
blea Josep Cuch, president de l’ADF. També 
van assistir el regidor de Seguretat Ciutadana 
i representant de l’Ajuntament en l’ADF, Josep 
Randos i a la presidenta del Consell del Poble 
de Llerona, Núria Claveria.

Més de 30 assistents
Organitzada pel Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural de la Generalitat 
amb la col·laboració de Coperativa Agrària 
Comarcal del Vallès i l’Ajuntament de les Fran-
queses, la primera activitat del Pla es va fer al 
nostre municipi i va consistir en una jornada 
tècnica a Can Viure.

Un total de 32 assistents van prendre part, 
dels quals hi havia 10 de les Franqueses, i van 
poder  presenciar en un camp diferents estra-
tègies de fertilització orgànica i mineral dels 
cereals d’hivern així com una demostració de 
les eines disponibles actualment per contribuir 
a una millor fertilització. 

És previst que es realitzin una o dues jor-
nades anuals d’orientació com la que s’ha fet 
avui a les Franqueses en els propers quatre 
anys que és la durada prevista del Pla per la 
Millora de la fertilització agrària al Vallès.

Tal i com establia l’ordre del dia, durant l’as-
semblea es van passar comptes i es van trac-

tar diversos temes com les inversions i ma-
terial, infraestructures i manteniment de 
camins, basses i altres elements bàsics 
per a l’extinció dels incendis. 

Un dels aspectes que es va recal-
car va ser la importància dels volun-
taris en l’extinció d’incendis, la seva 
preparació, sobre la qual l’ADF hi té 
molt interès per la qual cosa prepa-
ra moltes activitats i també s’ha creat 

una nou organigrama per a fer-los més 
operatius. 

També es va parlar de l’ús conjunt del 
tot el material per part dels municipis que 

la integren, amb la finalitat de fer-lo més efi-
cient.

Els assistents de l’assemblea van poder 
gaudir d’un esmorzar ofert per l’Ajuntament 
que es va servir al pati del Consell 
del Poble de Llerona.

Al finalde la sessió es va 
fer una demostració pràc-
tica de l’us de les màne-
gues per part de tots 
els grups de voluntaris 
dels diferents municipis 
i una reunió de reflexió 
sobre el seu desenvolu-
pament.
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La jornada s’ha fet a Can 
Viure de Corró d’Amunt

El taller es va fer a la Masia 
de Can Ribas

Durant la matinal es 
va fer una demostració pràctica d’ús de mànegues



Esteve Menéndez

34 anys, Corró d’Avall
feu vacances 
aquest any i a on? 

Si al mes d’agost. Marxem a 
una casa a Sant Pere Pescador.

Prefereix mar o muntanya

Ens agrada el mar i la 
muntanya. Primer sempre 
anem de vacances a prop del 
mar i acabem la temporada 
uns dies a Set Cases, a la 
muntanya.

Hotel, camping o turis-
mo rural. ¿Per què?

Casa i hotel. Per als petits la 
casa és més íntim i ens dóna 
més comoditat. Però a l’hotel 
també hi estem còmodes.

llocs per recomanar 
a Catalunya i a fora

A Sant Pere Pescador ens hi 
trobem molt bé. A fora de 
Catalunya també ens agrada 
molt Eïvissa. És molt bonic i té 
racons molt tranquils també 
per anar-hi amb els nens.

Maria Carme Oliver

68 anys, Corró d’Amunt
feu vacances 
aquest any i a on?

No, estem jubilats i les fem 
a la tardor quan no fa tanta 
calor. Ens agradaria molt anar a 
Santander.

Prefereix mar o muntanya

Muntanya, per la calor. S’hi està 
més fresquet.

Hotel, camping, o tu-
risme rural. ¿Per què?

Sempre anem a l’hotel, per fer 
vacances de veritat i descansar 
i no haver de cuinar, rentar 
roba, …Anirem més o menys 
dies, però sempre a un hotel.

llocs per recomanar 
a Catalunya i fora

La vall d’Aran o també a 
València d’Àneu, s’hi està 
molt bé, sobretot al setembre 
o a l’octubre. També és per 
recomanar la Rías Baixes a 
Galícia. Hi vam anar amb avió 
i després vam llogar un cotxe 
i ens vam moure per allà. 
Es menja bé i s’hi està molt 
fresquet.

Concepción Milrado  

52 anys, Bellavista
feu vacances 
aquest any i a on?

Sí, vaig a Platja d’Aro on 
tinc un petit apartament, 
l’economia no dóna per més 
aquest any. Estarem a la fresca 
i farem platja.

Prefereix mar o muntanya

A nosaltres ens agrada molt 
la muntanya, altres vegades 
combinem uns dies a Platja 
d’Aro i a la muntanya. Agafem 
les motxilles i a gaudir, ens 
agrada molt fer escapades a la 
muntanya.

Hotel, camping, o tu-
risme rural. ¿Per què?

Normalment hem fet sempre 
càmping fins que vam tenir 
l’apartament perquè dues 
coses no poden ser. Hem anat 
de càmping amb tenda o amb 
rulot.

llocs per recomanar 
a Catalunya i fora
De fora de Catalunya els 
poblets de Santander on vaig 
estar fa poc em van agradar 
molt, la platja de les Catedrales 
de Ribadeo és fabulosa. També 
m’encanta el pirineu aragonès, 
la zona de Ainsa. De Catalunya 
destacaria tota la zona del 
pirineu lleidatà, la Vall d’Aran o 
Aigüestortes, sense oblidar la 
Costa Brava que és genial.

Víctor Pérez

62 anys, Llerona
feu vacances 
aquest any i a on?

No, no en puc fer perquè em 
coincideixen diversos parts 
d’ovelles a l’Aragó.

Prefereix mar o muntanya

Muntanya. Sempre és més 
fresquet i les aglomeracions de 
la plaça no m’agraden.

Hotel, camping, turis-
mo rural. ¿Per què?

Ens agrada més anar d’hotel, ja 
que ofereix una millor qualitat

llocs per recomanar 
a Catalunya i fora
Recomanaria Sort, m’encanta 
la zona dels llacs i la Pobla de 
Segur, és molt bonic. De fora 
de Catalunya, San Vicente de la 
Barquera a Cantabria. És per 
perdre-s’hi, és molt bonic.

Pere Rosàs 

62 anys, Marata
feu vacances 
aquest any i  a on?

Sí, com de costum vuit o deu 
dies. Aquest any volem  anar a 
Eslovènia. També fem algun cap 
de setmana a llocs més a prop 
i més urbans

Prefereix mar o muntanya

La muntanya perquè a l’estiu 
s’hi està més fresc, i també 
el camp. En èpoques menys 
caloroses també ens agrada 
llocs marítims com el Delta de 
l’Ebre, les illes,...

Hotel, càmping, turis-
me rural. ¿Per què?

Preferim les cases de turisme 
rural per passar uns dies per 
poder compartir amb  la gent 
del nostre tarannà i conèixer 
les costums i el paisatge. Per 
un cap de setmana ens agrada 
l’hotel per concentrar-nos mes 
a fer visites culturals.

llocs per recomanar 
a Catalunya i fora

N’hi ha molts i en funció de 
l’interès i del temps es pot 
anar a la Garrotxa, el Baix 
Empordà, a Menorca, Galícia, 
el Tirol,...També recomanaria 
llocs més paisatgístics i més 
llunyans com les muntanyes 
Rocoses o els fiords,...També 
ens agraden els llocs amb més 
tradició com Itàlia o Praga...

Vacances
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visc   a LF

Deixa 
cada cosa 
al seu lloc
LF+CÍVICA
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L’escola 
Bellavista - 
Joan Camps 
guardonada 
en el 7è premi 
Pilarin Bayés 
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Els alumnes de 
2n B de l’esco-
la Bellavista – 
Joan Camps de 
les Franqueses van 
rebre a finals de maig 
a Vilafranca del Penedés 
un dels cinc premis en la categoria de cicle 
inicial (6-8 anys) del 7è premi Pilarín Bayés de 
contes escrits per nenes i nenes. En la moda-
litat de cicle inicial el conte l’havien d’escriure 
tota la classe. 

Era la primera vegada que l’escola Bellavis-
ta – Joan Camps participa en aquesta concurs, 
ho van fer amb les dues classes de segon, que 
enguany tenia com a tema els aliments. L’esco-
la Bellavista – Joan Camps de les Franqueses 
va ser l’única de la comarca que ha aconseguit 
un guardó en la present convocatòria, que va 
rebre propostes de centres educatius de tot 
Catalunya. 

Els veredictes del 7è premi Pilarin Bayés de 
contes escrits per nens i nenes es van donar 
a conèixer el passat 23 d’abril coincidint amb 
la diada de Sant Jordi, però el lliurament dels 

guardons es va fer 
el dimarts, 25 de 
maig, al matí al 
teatre la Principal 
de Vilafranca del 
Penedès. L’acte 
va comptar amb 
l’assistència de 
tota la classe de 
segon B de l’es-
cola, així com la 
mestra, Cristina 

Oliver i la cap d’estudis 
del centre, Rosa Ruiz. Tots els nens i nenes de 
l’escola franquesina van rebre el llibre publicat.

El conte elaborat pels alumnes de 2n B 
de l’escola Bellavista – Joan Camps, anomenat 
“Alarma! Falten els aliments!” s’ha publicat, jun-
tament amb els altres 14 contes premiats, en 
el llibre“Contes d’aliments” de l’editorial Medi-
terrània amb dibuixos, Pilarín Bayés.
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Neix l’Info-Notícies del Servei 
d’Informació Juvenil de les Franqueses
El Servei d’Informació Juvenil, Es-
pai Zero de les Franqueses del 
Vallès va posar en marxa el pas-
sat mes d’abril L‘Info-notícies, 
posa’t al dia, una revista virtual, 
que mensualment vol d’apro-
par-nos al dia a dia dels joves. 
Posa’t al dia, té com a missió 
dinamitzar la informació juve-
nil del Municipi, dels Instituts, 
del carrer, dels Centres de 
Joves.... 

És un espai on els joves 
podran escriure notícies, 
articles, entrevistes que vul-
guin realitzar, qualsevol cosa 
que els preocupi, de les que vulguin informar 
al món! Com per exemple com porten l’època 
d’exàmens?, quines activitats recomanen, quines 

activitats els agradaria que es 
proposessin al municipi, partici-
pació en la festa major?...

Per aquest nou servei d’in-
formació, es busquen joves que 
vulguin fer de reporter i/o col-
laboradors realitzant articles, noti-
cies, opinions, experiències.... 

Les persones interessades es 
poden adreçar al Servei d’Informa-
ció Juvenil, Espai Zero: 
 C/Astúries núm. 1. (Centre Cultu-

ral de Bellavista)
Telèfon: 93 840 46 24
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

Els joves podran col·laborar 
en aquesta iniciativa

L’escola Bellavista 
– Joan Camps ha 
estat l’única de la 
comarca premiada

Primera sortida cultural 
organitzada per la Biblioteca 
de les Franqueses
Enguany, el servei de Biblioteca del Patronat 
Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joven-
tut ha volgut oferir entre les moltes activitats de 
promoció cultural, les sortides o visites culturals.

En aquest marc, el passat diumenge 6 de 
juny va tenir lloc la sortida Itinerari literari “L’es-
glésia del Mar” organitzada per la Biblioteca 
Municipal com a cloenda de l’activitat Club de 
lectura. Els 25 assistents van poder gaudir d’un 
recorregut literari guiat pel barri del Born de 
Barcelona, tot rememorant la història dels bas-
taixos, protagonistes de la novel·la d’Ildefonso 
Falcones, i en general, la societat i la vida quoti-
diana de la Barcelona del s. XIV. 

La sortida es va fer el 6 de juny

Casals i activitats 
pels joves durant l’estiu
El Casals Municipals d’Estiu de Bellavista, Cor-
ró d’Amunt, Corró d’Avall i Llerona, així com 
també de colònies i campaments, organitzats 

pel Patronat Municipal de Cultu-
ra, Educació, Infància i Joven-

tut han tornat enguany 
per oferir als petits i jo-
ves de les Franqueses 
un ampli ventalls de 
possibilitats. Els Casals 
es duen a terme del 28 
de juny al 30 de juliol.

Visita al museu de Can Xicu
Una de les activitats realitzades pels ca-
sals, concretament el de Corró d’Amunt, 
ha estat una sortida per visitar el museu 
particular que es troba a la masia de Can 
Xicu de la Serra.

La sortida es va fer directament des del ca-
sal, des d’on van anar caminant fins la masia on 
els esperava en Xicu, el Sr. Francesc Colomé, 
propietari de la casa i creador d’aquest museu 
que mostra tota mena d’eines del camp i ob-
jectes antics que  ha anat recollint i restaurant 
durant anys.

El casal d’estiu de Corró d’Amunt 
ha visitat el museu particular de 

Can Xicu



C
U

lT
U

r
APropostes molt atractives al III Cicle 

d’Espectacles al carrer de les Franqueses

La XXI Fira de San Ponç estrena nova 
situació a la nova rambla amb una 
massiva assistència de públic

El 6 de juny passat es va 
donar el tret de sortida 
al III Cicle d’Espectacles 
al Carrer estiu 2010. Des 
d’aquesta data i fins el 
18 de setembre el muni-
cipi acull un total de deu 
espectacles distribuïts en 
diferents espais de la po-
blació. La varietat de les 
propostes i l’aposta per la 
utilització dels espais a l’ai-
re lliure són els trets carac-
terístics d’aquest cicle, que 
com a novetat en aquesta 
tercera edició presenta la incorporació del gè-
nere folk-pop i un capvespre de cantautors. 

El cicle, organitzat pel Patronat Municipal 
de Cultura, Educació, Infància i Joventut, amb la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya, està obert a tots els 
públics. Tots els espectacles són gratuïts.

VIII Trobada de Romancers 
Una de les propostes destacades és la VIII 
Trobada de Romancers, el 24 de juliol. Amb la 
col·laboració del Centre Cultural de Marata, hi 

La XXI edició de la Fira de Sant Ponç que pro-
mou l’Associació Cívica i Cultural de Corró 
d’Avall amb el suport de l’Ajuntament de les 
Franqueses i el Patronat Municipal de Cultu-
ra, Educació, Infància i Joventut celebrada el 
9 de maig passat va estrenar nova ubicació: a 
la nova rambla de la carretera de Ribes, amb 
un espectacular èxit de públic i també amb 
un notable augment del nombre de parades. 
Igualment, van tenir un gran seguiment els es-
pectacles i activitats programades.

El canvi d’ubicació a la Rambla de la 
ctra. de Ribes va demostrar com un 
marc idoni per acollir la Fira. L’acte 
inaugural va anar a càrrec de l’alcal-
de de les Franqueses, Esteve Ribalta, 
la regidora de Cultura, Teresa Buigues, 
el president de la Cívica, Enric Serra i 
mossèn JosepGassó, que va beneir, la XXI 
edició de la Fira de Sant Ponç. 

Fira de la Primavera
Enric Serra, en la seva intervenció, va tenir pa-
raules de reconeixement per a Enric Barbesà i 
Vicki Puértalas, que han estat les persones ho-
menatjades enguany per part de l’Associació 
Cívica i Cultural de Corró d’Avall. Barbesà ha 
estat a l’entitat des de fa 20 anys de la quan 
en va ser president. Tant ell com la seva dona, 
després de rebre una placa i un ram de flors, 
es van mostrar molt agraïts i emocionats per 
aquest homenatge, assenyalant que tot el po-
ble ha de seguir fent festa i que continuaran 
ajudant als companys de la Cívica.

Al llarg de tot el dia es van programar una 
trentena d’activitats, organitzades pel Patronat 
Municipal de Cultura, Educació, Infància i Jo-
ventut, amb la col·laboració de diverses en-
titats i serveis. Cal destacar que enguany van 
participat 9 entitats del municipi.

Pel que fa al nombre de parades de pro-
ductes artesans, l’augment ha estat molt nota-
ble, passant de les 14 del 2009 a les 20 para-
des de la present edició.

havia previstes dues actuacions 
a la plaça de Marata. D’una ban-
da, Ramon Manent amb el seu 
espectacle Bandolers i lladres 
catalans, i de l’altra, Eliseo Par-
ra, que a partir de les nou del 
vespre presentava El ro-
mancer pnahispànic 
de tradició oral.

El 7 d’agost i 
dins dels actes 
de festa ma-
jor de Corró 
d’Amunt hi 

haurà un es-
pectacle de circ a càrrec de la 
companyia catalana Botproject, 
que portarà el seu espectacle de 
trampolí. 

Les dues últimes propostes tindran 
lloc al setembre. D’una banda, l’11 de setem-
bre, es podrà veure un espectacle d’animació 
a càrrec de Pentina el Gat, amb el nom “Re-
volució”. L’espectacle, amb la col·laboració de 
Festes Laurona.

Per últim,tancarà el III Cicle d’Espectacles 
al carrer, una proposta de teatre al carrer de 

la companyia Teatre Nu. Inspirat en el 
conte de Lewis Carroll, “Somnis d’Alícia”, es po-
drà veure el 18 de setembre. Aquest espectacle 
compta amb la col·laboració de la Comissió de 
Festa Major de Corró d’Avall.
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L’augment del nombre de parades ha estat 
notable, ja que s’ha passat de les 14 del 2009 a 20.

A l’acte d’inauguració van intervenir l’alcalde Esteve 
Ribalta, la regidora Teresa Buigues, el president de 
la Cívica, Enric Serra i mossen Josep Gassó.

La companyia 
Botproject portarà 
a Corró d’Amunt el 

seu espectacle 
d’acrobàcies el 7 d’agost.

Eliseo Parra 
va actuar en la VIII 

Trobada de Romancers 
el 24 de juliol
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La primera Fira Popu-
lar de Sant Jordi a les 

Franqueses del Vallès 
es va celebrar amb 
èxit el passat 23 
d’abril a la nova 
rambla de la 
c a r r e t e r a 

de Ribes. Al 
llarg de tot el 

dia el passeig 
va ser el centre de 

tot un seguit d’activitats 
organitzades pel Patronat Municipal de 
Cultura, Educació, Infància i Joventut, que 
van constituir el pol d’atracció de centenars 
de visitants de totes les edats. 

Durant el matí les diferents para-
des que es van muntar a la 
rambla ja van comptar 
amb la visita d’alum-
nes de diverses 
escoles del mu-
nicipi. Paral-
lelament, a la 
carpa que es 
va instal·lar a 
la part de la 
rambla més 
propera de 
l ’Ajuntament, 
va tenir lloc dos 
tallers matinals. 
El primer va anar a 
càrrec de l’escriptora 

Eulàlia Canal i la il-
lustradora Elena Frauca, que 

van explicar als alumnes 
de 3er de primària de 

l’escola Joan Sanpera 
el procés de crea-
ció d’un conte.

Les propostes 
del matí van conti-
nuar amb un taller 

de còmic a càrrec 
del professional d’ani-

mació Fèlix Herrero. En 
aquest taller van participar 

alumnes de l’IES El Til·ler.
 

La primera Fira Popular de Sant Jordi de les Franqueses 
del Vallès es celebra amb un gran èxit a la nova rambla

La rambla plena de gom a gom 
A la tarda es va fer un espectacle de titelles 
a l’escenari que es va muntar a l’aire lliure, a 
la zona de la rambla més propera de l’olivera. 
Tant aquest espectacle, com la resta d’activi-

tats que es van realitzar al llarg 
de la tarda (l’exhibició de 

sardanes de l’Escola Bres-
sol Municipal les Tres 
Bessones, el berenar 
popular i tallers infan-
tils i l’espectacle de 
titelles “Sant Jordi i el 

Drac”), van registrar un 
nombre de visitants molt 

considerable. 
A mesura que passava la tarda, la 

rambla es va omplir de gom a gom. Cal desta-
car com a una activitat més els estands 

amb diversos autors que signaven 
i atenien els visitants i lectors. 

Aquest petit espai d’autors 
es va situar al costat de les 
dues parades que veni-
en llibres, de la llibreria 
local L’Espolsada i de 
la Llibreria Carbó de 
Granollers. En un dels 
estands van ser presents 

la historiadora Assumpta 
Montellà, l’escriptor Lluís 

Olivan i el professor i es-
criptor Antoni Argent i Edu-

ard Navarro i Joan Garriga 
i el periodista Ferran Polo, 

que són els autors dels tres 
darrers volums de la col·lecció 
local de Les Franqueses.  El 
Magic Andreu i els seus col-
laboradors van tenir també 
el seu paper destacat a la 
1a Fira Popular de Sant Jordi, 
ja que diversos visitants van 
acostar-se a saludar-lo i a co-
nèixer la seva guia de màgia. 

Coincidint amb Sant Jordi es va 
fer la inauguració formal de la rambla 
a l’olivera mil·lenària, en un acte molt senzill 
que va consistir en la descoberta de la placa 
i en un breu parlament per part de l’alcalde. 
L’alcalde va mostrar-se pú-
blicament molt emoci-
onat de poder viure 
la 1a Fira Popular 
de Sant Jordi en 
aquest nou es-
pai urbà. “Pen-
seu que fa cinc 
mesos per aquí 
passaven cotxes i 
ara hem convertit 

aquest carrer en un espai per a les persones”, 
va manifestar. 

Des del Patronat Municipal 
de Cultura, Educació, In-

fància i Joventut, com a 
promotors i organit-

zadors dels actes de 
celebració de Sant 
Jordi, es destaca el 
gran nombre de vi-
sitants a la Fira, així 
com també el con-

siderable nombre de 
participants que hi ha 

hagut aquest any també 
al 20è Concurs Literari con-

vocat per la Biblioteca, l’entrega 
de premis del qual també es va fer a la nova 
rambla. 

La 1a Fira Popular de Sant 
Jordi va acabar amb 

l’espectacle poe-
ticomusical “El 
que he escrit és 
escrit”, de Jau-
me Calatayud i 
Vivente Monera, 
amb poemes de Sal-
vador Espriu, que va tenir 

lloc a la sala d’actes de Can Font. 
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Alumnes de l’EMM Claudi Arimany 
participen en la cantata de fi de curs 
del Palau de la Música  

La IV Cantata
municipal dels
alumnes de 2n 
de primària 
omple la plaça 
de l’Ajuntament

Exposició de pintures a Corró d’Amunt

L’Agrupació Teatral Casal, de Calaf, 
guanya la IV Mostra d’Arts Escèniques 
“Festival dels Amateurs”

El dissabte 8 de maig va tenir lloc la tradicional 
cantata de fi de curs de la Xarxa d’Escoles de 
Música del Conservatori del Liceu al Palau de 
la Música Catalana amb la participació de 32 
alumnes de l’Escola Municipal de Música Clau-
di Arimany de les Franqueses del Vallès. 

El concert de gospel africà dels cors de la 
Xarxa d’Escoles de Música del Conservatori 
del Liceu va reunir 750 alumnes d’entre 8 i 
15 anys sota la direcció de Ramon Escalé. A la 
cantata van prendre part una vintena d’escoles 
de música de tot Catalunya que van interpre-
tar un programa amb diverses composicions 
de gospel africà acompanyats d’un conjunt de 
percussions africanes i del Cor Avançat de les 
Escoles de Música de la Xarxa 

L’experiència, tant pels alumnes, als que va 
acompanyar l’alcalde Esteve Ribalta, com pels 
pares i mares que també van assistir, va ser 
molt satisfactòria pel marc en què es va fer 

L’Agrupació Teatral Casal, de Calaf, amb l’obra 
“La visita d’un inspector” va ser la guanyadora 
de la VI Mostra d’Arts Escèniques “Festival dels 
Amateurs” de les Franqueses, que es va cloure 
el dissabte 24 d’abril al Teatre-Auditori de Bella-

vista amb la representació de l’espectacle “Las 
Gallegas” a càrrec de la companyia Lolita Corina.

El premi del públic “Votació de l’espectador” 
està dotat amb 500 euros i es va decidir mit-
jançant les votacions que el públic assistents a 
les diferents representacions dipositaven en una 
urna al sortir del teatre. 

Els premis van ser lliurats per l’alcalde de les 
Franqueses Esteve Ribalta i la regidora de Cul-
tura, Teresa Buigues, després de veure l’obra Las 
Gallegas. 

La valoració d’aquesta edició de la mostra, 
és molt positiva, a banda de per la qualitat de les 
obres presentades, per l’assistència de públic a 
les representacions que ha augmentat respecte 
de l’any passat. 

el concert, el Palau de la Música Catalana, i 
per la qualitat i predisposició dels integrants 
els cors de la Xarxa d’Escoles de Música del 
Conservatori del Liceu de la qual forma part 
l’Escola Municipal de Música Claudi Arimany 
de les Franqueses del Vallès. 

Coincidint amb les activitats de Sant Jordi, 
a Corró d’Amunt l’Associació de Veïns 
Sant Mamet va organitzar amb molt 
bona acollida en el passadís d’accés 
a la sala de reunions del Consell 
del Poble una exposició de teles 
del curset de pintura amb treballs 
dels alumnes de la professora, Eli-
sa Martínez.

La IV Cantata que els alumnes de 2n de pri-
mària de les escoles Joan Sanpera i Torras, 
Bellavista Joan Camps i Guerau de Liost i de 
l’EMM Claudi Arimany realitzada el diumenge, 
30 de maig, va tenir com a principal novetat 
que per primera vegada s’ha realitzat a l’aire 
lliure. El lloc escollit va ser la plaça de l’Ajunta-
ment, que es va omplir amb més 170 alumnes 
i al voltant de 800 espectadors.

L’acte, organitzat pel Patronat Municipal de 
Cultura, Infància i Joventut i l’Escola Municipal 
de Música Claudi Arimany de les Franques 
del Vallès es va iniciar amb unes paraules de 
benvinguda de la directora de l’EMM Claudi 
Arimany, Marian Garciandia, de la regidora de 
Cultura, Ma Teresa Buigues i de l’alcalde de les 
Franqueses i regidor d’Educació, Esteve Ribalta.

Enguany la cantata portava per títol, “Rebel-
lió a la cuina”, amb música d’Antoni Miralpeix, 
interpretació coral dels alumnes de 2n de pri-
mària de les escoles Joan Sanpera i Torras, Be-
llavista Joan Camps i Guerau de Liost, direcció 
de cors de Jenny Mora, Núria González i Al-
bert Manils, piano d’Astrid 
Steinchade, percussió 
a càrrec de Marc 
Navarro, Albert 
Fernández i 
Esteve Pine-
da i ’Orques-
tra de Corda 
de l’Escola 
Municipal de 
Música Claudi 
Arimany, sota 
la direcció de 
Daniel Pérez. 

Recordem que en-
guany el cartell 

de la Festa Ma-
jor de Corró 
d ’ A m u n t , 
que es farà 
del 6 al 8 
d’agost, és 
obra d’Elisa 
Martínez.
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L’Agrupació Teatra Casal, de Calaf, ha estat la 
guanyadora de la present edició

El concert del Palau de la Música va comptar amb 
la presència d’un trentena d’alumnes de l’EMM de 
les Franqueses

Van participar les escoles 
Joan Sanpera, Bellavista 
Joan Camps, Guearu de Liost 
i EMM Claudi Arimany

L’exposició es va muntar a la 
seu del Consell del Poble 

La plaça de l’Ajuntament es va omplir
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s Un miler de participants a 
la VIII Caminada Popular

Èxit del primer curs d’escacs infantil 
del Club d’Escacs les Franqueses

XXVI 
Diada del Joc 
i l’Esport

França i Catalunya es reparteixen el 
podi del l’Internacional de petanca de 
seleccions disputat a les Franqueses

El diumenge 25 d’abril 1000 persones van as-
sistir a la VIII Caminada Popular organitzada pel 
Patronat Municipal de les Franqueses del Va-
llès. En la present edició el recorregut era de 
19 quilometres i passava pels pobles de Corró 
d’Avall, Marata i Corró d’Amunt.

La sortida va ser a les 8 del matí des de 
la zona esportiva de Corró d’Avall, i durant el 
recorregut les persones que van prendre part 
a la caminada van trobar tres avituallaments 

L’equip de França A es va imposar en la 11a. 
edició del Trofeu Internacional Juvenil de Se-
leccions que va tenir lloc a mitjans de juny a les 
pistes municipals de petanca del CP Bellavista 
a Les Franqueses del Vallès. Aquesta competi-
ció estava organitzada per la Federació Catala-
na de Petanca amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de les Franqueses 

Van participar un total de 22 equips, pro-
vinents de països Holanda i França amb així 
com representants de les comunitats autòno-
mes de Castella-La Manxa, Illes Balears, Anda-
lusia i Comunitat Valenciana. 

La tripleta francesa formada per Kenny 
Champigneul-Sebastian Ciavatta i Gewn 
Rocher es van imposar en la final a l’equip 
tarragoní de Catalunya G format Sergio Ro-
dríguez, Adrià Montalvo i Daniel Pelayo, que 

El primer cap de setmana de juny coincidint 
amb la 9a Festa de l’Esport organitzada per 
la Diputació de Barcelona, el Pa-
tronat Municipal d’Esports 
va organitzar la XXVI 
Diada del Joc i l’Es-
port de les Fran-
queses.

El dissabte a 
la zona esporti-
va municipal de 
Corró d’Avall es 
van fer partits de 
bàsquet, handbol, 
bàdminton, trobada pre-
benjamí, psicomotricitat, pa-
tinatge, activitats per a la gent gran, aeròbic i 
tai-txi. A la tarda a partir de les 18 h va tenir 
lloc la final de copa futbol sala i l’entrega de 
premis. El guanyador va ser l’equip Alpla Ibé-
rica, que també havia estat el guanyador de 
la lliga.

Cal dir que durant tota la jornada partici-
pants i acompanyants van poder gaudir d’infla-
bles i van poder practicar el tir amb arc gràcies 
a la col·laboració del Club Tir amb Arc Les 
Franqueses.

El participants en les activitats van rebre 
diversos obsequis del Patronat Municipal d’Es-
ports en commemoració d’aquesta Diada.

per refer-se de l’esforç. 
En l’avituallament de la 
zona esportiva de Corró 
d’Amunt es va donar l’es-
morzar que enguany va ser 
coca i un batut de xocolata.

Mitja hora abans del migdia el 
gruix dels participants van anar com-
pletant el recorregut que finalitzada al mateix 
punt de sortida, la zona esportiva de Corró 

havien exhibit un gran joc al llarg de tot el 
campionat. França també es va classificar ter-
cera i l’equip de Catalunya B, quarta.

La bona organització va ser un dels ele-
ments destacats de la competició, la primera 
de caràcter internacional que es celebrava al 
nostre municipi.

El Club d’Escacs les Franqueses va finalitzar al 
mes de juny el seu primer curs d’escacs per a 
infants, realitzat durant el curs 2009-10 al Cen-
tre Cultural de Bellavista en el qual han pres 
part 7 nens.

d’Avall. En arribar 
van ser obsequiats 
amb diversos re-

cords de la passejada i 
botifarra per recuperar-

se del tot de l’esforç de 
la caminada, que si bé va ser 

llarga, va tenir com a gran al·licient 
els bonics indrets pels quals va passar i el bon 
temps que va acompanyar en tot moment.

Els alumnes són: Nil Guiteras, Rubén Loren-
zo, Jordi Sarrate, Sergi Badia, Alejandro Casas, 
Gorka Parra i David Bueno. Tot i ser la primera 
vegada que es fa el curs d’escacs, l’equip for-
mat pels 5 primers nens citats va aconseguir 
classificar-se per a la fase final del Campionat 
de Catalunya per Equips de la categoria sots-
12. 

El mes de maig van disputar la final d’aquest 
campionat a l’Hotel Palas de La Pineda, en la 
qual van participar els 18 millors equips de tot 
Catalunya. L’equip de les Franqueses, compo-
sat per Nil Guiteras, Rubén Lorenzo, Jordi Sar-
rate i Sergi Badia, va quedar en 6è lloc, amb 
11,5 punts, empatat amb el Vilafranca. 
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L’equip francès, guanyador del torneig

Activitats per a grans i petits al pavelló i la pista 
coberta exterior

Aquest primer curs d’escacs infantil ha compat amb 
set alumnes

Com sempre, el recorregut 
portava els participants 

per llocs molt bonics



La Granollers Cup 2010, al pavelló i la 
pista exterior coberta de Corró d’Avall

El IX Trofeu Sergi 
Barjuan destinarà 
els beneficis als 
clubs locals en 
les tres properes 
edicions

Homologació oficial de la Sala de 
Tir amb arc de Les Franqueses 

Cloenda de les 
activitats de lleure 
del PM d’Esports

La XII Granollers Cup 2010 celebrada del 24 
al 28 de juny d’enguany amb la presència de 
233 equips de 14 països diferents va omplir 
el pavelló municipal i la pista exterior coberta 
de Corró d’Avall de jugadors i acompanyants.

Durant tres dies es van poder veure un 
munt de joves i acompanyants a les instal-
lacions municipals esportives del nostre mu-

Els clubs locals de futbol de les Franqueses del 
Vallès, CE Les Franqueses, CF Bellavista Milán 
i CE Llerona seran els destinataris en les tres 
properes edicions dels beneficis del Trofeu 
Barjuan de futbol. Així es va donar a conèixer 
el dia 1 de juliol en la presentació de la IX edi-
ció del torneig que comptarà amb la presència 
del CE Sabadell i el CE Hospitalet.

A la presentació, que es va fer a la sala de 
plens de l’Ajuntament, van assistir l’alcalde de 
les Franqueses, Esteve Ribalta, el regidor d’Es-
ports, Josep Randos, el jugador Sergi Barjuan i 
el seu pare, Joan Barjuan, impulsor del trofeu, i 
Enric Birosta, Juan Martínez i Lluís Callejón, en 
representació del CF les Franqueses, CF Bella-
vista Milán i CE Llerona. 

L’exfutbolista del FC Barcelona, i actual en-
trenador del juvenil blaugrana, va manifestar 
que “hem pensat que donar aquesta aporta-
ció als clubs del municipi és com un premi a la 
tasca que fan”. Aquest primer any serà el CF 
Les Franqueses qui rebi la donació perquè és 
qui juga en una categoria més alta. El proper 
any serà el conjunt que aconsegueixi la millor 
classificació a la lliga entre Bellavista o el Llero-
na i el tercer any qui quedi.

Torneig preliminar el 2 de 
setembre i trofeu el 

8 de setembre
El torneig preliminar del Tro-

feu Sergi Barjuan es jugarà 
el dijous 2 de setembre a 
partir de les 19.30 h amb 
la participació dels equips 
CF Les Franueses, CF Be-
llavista Milán i CE Llerona.

El IX Trofeu Sergi Bar-
juan es celebrarà el dimecres 

8 de setembre a les 19 h amb 
un cartell format pel guanyador del 

torneig preliminar, el CE Sabadell i el CE 
Hospitalet.

El dissabte 15 de maig es va fer el lliurament 
per part del Club de Tir amb Arc Les Fran-
queses a l’Ajuntament de l’homologació oficial 
que ha concedit la RFETA ( Reial Federació 
Espanyola de Tir amb Arc) a la Sala de Tir amb 
Arc que utilitza el club. 

La galeria, de titularitat municipal, ubicada a 
la nau 6 de les antigues casernes militars es la 
primera de tot Catalunya amb aques-
ta homologació oficial i també és 
única a Espanya per les seves ca-
racterístiques.

Coincidint amb aquest re-
coneixement es va fer l’acte 
d’entrega dels diplomes dels 
primers 13 alumnes d’entre 
4 i 12 anys de les Franqueses 
i Granollers d’escoles que han 
estat realitzant els cursos de for-
mació e iniciació aquest any. 

nicipi per primera vegada practicant handbol, 
mirant els partits des de les grades o, en alguns 
casos, prenen el sol aprofitant el sol que feia.

 
Partit internacional entre 
Noruega-Espanya
El dia abans de la inauguració de la Granollers 
Cup, el dimecres 23 de juny la selecció espa-
nyola d’handbol júnior es va imposar a Norue-
ga en el partit amistós que es va disputar al pa-
velló municipal de les Franqueses. El partit va 
finalitzar amb victòria espanyola per 33 a 22.

Abans de començar el matx es va fer un 
lliurament d’obsequis als representants de les 
seleccions esmentades per part de l’alcalde de 
les Franqueses del Vallès, Esteve Ribalta, el re-
gidor d’Esports, Josep Randos, i el President de 
l’AE Handbol Les Franqueses, Rafael Rosario. 

El dilluns 23 de juny tenir lloc a la pista poli-
esportiva de Corró d’Avall un berenar-sopar 
amb motiu de la cloenda d’activitats de lleure. 

Els grups de tai-txi, ioga, gent gran i man-
teniment (un total d’uns 120 participants) van 
poder gaudir d’un pa amb tomàquet amb em-
botits per acomiadar la temporada a càrrec 
del Patronat Municipal d’Esports d’una manera 
amena amb un col·lectiu de veïnes i veïns de 

La homologació garanteix que totes les activi-
tats que es realitzen en aquest espai gaudeixen 
de les mesures i normes de seguretat adients. 
Per tant, els col·legis, instituts, campus, campa-
ments d’estiu i altres activitats que s’organitzin 
en aquest espai es desenvoluparan seguint les 
normes de seguretat necessàries.

La galeria de tir amb arc del Club de 
Tir amb Arc de Les Franqueses 

destaca per les seves dimensi-
ons que permeten tenir una 

línia de tir de 18 metres de 
distància, l’obligatòria per 
a sales indor, i una altra de 
30 metres, que també ha 
estat homologada, la qual 

cosa converteix la instal-
lació en única.

les Franqueses del Vallès 
que al llarg de l’any s’ha 
mostrat molt actiu.

La cloenda va comp-
tar amb la presència de 
l’alcalde de les Franqueses, 
Esteve Ribalta i els regidors 
Juan Antonio Marin, Gisela 
Santos i Josep Badia. Després 
de fer el brindis per desitjar un bon 
estiu als presents l’alcalde Esteve Ribalta va 
repartir un obsequi a tots els assistents. 
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Actes previs abans de  l’inici del partit

Sergi Barjuan amb l’alcalde i el regidor d’Esports

Aquesta galeria de tir és única 
a Catalunya i Espanya

Més d’un centenar de persones 
van assistir a la cloenda de 
les activiats de lleure
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e Quan llegiu això, ja s’haurà fet 

el Ple extraordinari demanat 

pel grup municipal de CiU i les 

dues regidores no adscrites 

Dolors Isart i Vanesa Garcia; 

però m’agradaria puntualitzar 

algunes qüestions

Voldria abans de res, feli-

citar als convocants del Ple, perquè per fi fan un pas 

per actiu i no reactiu. Però malauradament, el senyor 

Torné torna a desvirtuar l’eina d’un Ple extraordinari i 

la fa servir pel seu propi interès, no pas en l’interès del 

municipi.

No entenem que és vol aconseguir fent que les 

Franqueses no estigui en el consorci de VOTV. Això 

comportarà que les Franqueses només tingui cober-

tura televisiva només a internet. Té raó dient que no 

hi ha partida pressupostaria per pagar l’establert en 

el conveni, però no hagués més honest demanar la 

creació de la partida pressupostaria en comptes de 

liquidar el contracte.

Potser l’únic interès que hi ha darrera d’aquesta 

petició és fer desaparèixer la pluralitat a les properes 

eleccions municipals.

El següent dels temes només entenem la inclusió 

per motius de venjança personal. Tot i haver una sen-

tència que obligava a l’ajuntament a pagar pel trasllat 

de la granja que tenia el senyor Pere Costa a la carre-

tera de Ribes, el senyor Torné, quan era alcalde, és va 

negar reiteradament a complir la sentencia a més de 

fer la vida impossible al senyor Pere Costa. Ara pretén 

no tant sols incomplir la sentencia, si no a deixar sense 

efecte un conveni que posava fi a molts anys de con-

flicte i resolia la incomoditat de tenir una granja al mig 

del nucli urbà; incomoditat tant pels veïns com pel 

Pere Costa.

El tercer punt vol deixar sense efecte també la mo-

dificació de l’oferta pública d’ocupació, per incompli-

ment de la legislació vigent. Potser, han buscat i han 

trobat raons legals per demanar-ho, però com tot el 

que fa el senyor Torné, cal mirar el rerefons i sospitem 

que aquí s’amaga una altra revenja personal. És tracta 

de fer fora, de nou, el senyor Joaquim Martín (sergent 

de la policia local), un excel·lent professional. Amb ell 

s’ha donat un sentit a l’organització de la policia local. 

Cal recordar que el darrer conflicte a la policia local va 

començar desprès de fer fora en Joaquim Martín. No 

seria millor resoldre les possibles irregularitats en el 

tràmit administratiu; enlloc d’aplicar la venjança com 

forma d’actuar.

El darrer punt, vol que es torni a posar en marxa 

les obres del sector N (Ctra. Cardedeu), és cert que te-

nir les obres aturades no permet cobrar les quotes ur-

banístiques i per tant no es poden pagar altres inver-

sions; però no cal oblidar que el sector N és un nyap, 

creat pel propi senyor Torné per pagar tots els seus 

“mausoleus”. Però suposant que amb els ingressos de 

les quotes urbanístiques (en època de crisi) és soluci-

onés part de l’endeutament municipal; els serveis que 

s’hauran de donar en aquesta zona seran més grans, 

què els ingressos que és generaran.

Segur que hi ha motius administratius i legals per 

demanar tot el que es demana, perquè és cert que el 

govern no fa les coses amb la rigorositat que caldria, 

però no és millor arreglar tot el que el govern no fa 

bé i de pas posar-te la medalla; que buscar només el 

benefici personal.

Salut i ecologia

Ferran Gontán
Regidor d’Els Verds

Tel. 607 11 26 76   

ferrangontan@elsverds.org

ERC-ELS VERDS

E
n l’anterior butlletí feia referència a les 
moltes coses que ens manquen a Lle-
rona i que el nostre Ajuntament no s’ha 

preocupat de dur a terme, com per exemple, 
l’acabament del passeig fluvial entre la carrete-
ra de l’Ametlla i Grasses Vila.

Avui, tampoc puc sentir-me satisfeta pel 
que fa uns dies vaig llegir a la premsa comarcal, 
exactament a El 9 Nou del 13 de maig. A pri-
mera pàgina i ben destacat, el diari explica que 
l’Ajuntament, l’Agència Catalana de l’Aigua i 
el Consorci del Besòs estan a punt de con-
cretar un nou projecte per al Parc del Falgar 
a Llerona. És bastant trist que aquest Consell 
s’hagi d’assabentar d’una cosa que afecta di-
rectament a Llerona mitjançant els mitjans de 
comunicació i no a través del seu Ajuntament.  

En el mateix escrit es diu que el nou pro-
jecte del Falgar encara no té pressupost i, per 
descomptat, de tota la informació se’n desr-
pèn que encara s’està estudiant el projecte. Fa 
més de dos anys que l’actual equip de govern, 
després de la moció de censura que els va 
portar a l’alcaldia, van decidir aturar les obres 
del Parc i començar a estudiar un nou projec-
te. Esperem que quan acabin d’estudiar-lo sigui 
un projecte de matrícula d’honor.

L’equip de govern del nostre Ajuntament 
ha posat de moda les consultes populars per 
a qualsevol cosa a fer en el municipi, excepte 
a Llerona. Els veïns i veïnes de les Franqueses 
poden pronunciar-se sobre com volen que sigui 

la carretera de Ribes, o com volen que siguin les 
reformes previstes a Bellavista, o la reforma de 
la plaça de l’Espolsada, però a Llerona, i concre-
tament al Parc del Falgar, que és la zona verda 
més gran del municipi, els seus veïns i veïnes 
sembla que no tenen dret a dir-hi la seva.

Sabem que l’aturada de les obres va ser 
producte dels compromisos polítics adquirits 
per portar a terme la moció de censura, però 
potser el més productiu hagués estat acabar-les, 
amb les modificacions que s’haguessin conside-
rat oportunes, i ara no estaríem parlant de seguir 
estudiant el projecte, o de comprovar cada dia 
com es van morint per falta de manteniment els 
arbres que s’hi van plantar, o de veure com desa-
pareixen les tapes del clavegueram i, en definitiva, 
assistir a l’espectacle que representa veure la de-
gradació d’un espai públic que es va voler rege-
nerar després de tants anys de tenir-hi la gravera, 
que en molts dels seus racons servia d’abocador 
de deixalles i que havia de ser referent comarcal 
com a espai natural i d’educació mediambiental.

De totes maneres, ja que hem arribat a 
aquest punt, no hagués estat una bona idea 
consultar al veïnat sobre com els agradaria que 
fos el Parc? Una vegada més, lamento haver de 
reconèixer que el nostre govern sembla que 
no té gaire clar que Llerona també forma part 
de les Franqueses.

Núria Claveria 
Presidenta del consell del Poble de Llerona

NO AL 4art CINTURÓ
4art CINTURÓ, nom que rep la via perimetral 
per a connectar, de manera ràpida, les ciutats 
mitjanes de la segona corona de la Regió Me-
tropolitanes de Barcelona: Martorell, Terrassa, Sa-
badell, Granollers i Mataró. Dissenyada el 1985.
Del fet que hi hagi hagut una forta oposició al 
seu traçat, aquesta via va canviant de nom:
C-60: tram construït i en funcionament des de 
fa anys entre Mataró i Granollers,
AUTOVIA ORBITAL B-40: denominació ofici-
al del Ministerio de Fomento, que recentment 
ha inaugurat dos trams a finals de juny: el d’ 
Abrera a Olesa de 2,5 km i el que va de Vila-
decavalls a Terrassa de 4,9 km.,
RONDA DEL VALLÈS: nom que dona el tri-
partit per dissimular les seves diferències.

Mentrestant, el Ministerio de Fomento, que 
és qui paga, defensa una via ràpida que perme-
tin els trajectes de llarga distància com a cor-
redor per travessar la Regió Metropolitana de 
nord a sud, amb vuit carrils, quatre per banda, 
el Govern de la Generalitat diu ha de ser una 
via de connexió entre les trames urbanes i de 
poca capacitat plena de rotondes, que no en-
caixa amb l’autopista construïda entre Mataró i 
Granollers i entre Viladecavalls i Terrassa.

Tots els grans Plans d’Infraestructures de 
Catalunya preveuen el 4art Cinturó, però cap 
marca el recorregut definitiu. Tenim doncs qua-
tre alternatives de traçat entre Terrassa i Gra-
nollers. Tal com diu la dita popular: “Tenim mala 
peça al taler”, ens estan portant cap a la política 
de fets consumats i de cansament del personal.

El que em sap greu que s’hagi trencat la unani-
mitat de tots els grups municipals a Les Fran-
queses a l’hora de defensar el municipi en con-
tra del 4art Cinturó. El govern municipal veu 
amb més bons ulls la proposta de traçat que 
passa més al sud del traçat original, tot i que va 
fer els tràmits per aprovar el Pla General incor-
porant-hi la reserva del traçat original. 

Ja no anem tots a la una. En contes de de-
fensar el nostre territori, el nostre municipi i la 
nostra pagesia, sembla que haguem d’aconten-
tar al Govern de la Generalitat, fet demostrat 
el dia en que el President Montilla va venir a 
inaugurar la Ronda Nord de Granollers a Les 
Franqueses, en que el Govern Municipal va 
treure la pancarta de NO AL 4art CINTURÓ 
del balcó de l’Ajuntament o bé de com la te-
nim de mal penjada ara, arrugada.

Hem de recuperar la unanimitat que hi havia 
abans per defensar els interessos de tots i ca-
dascun dels ciutadans i ciutadanes de Les Fran-
queses. Hem de defensar el transports públics 
i la millora de la xarxa de carreteres secundà-
ries i locals abans que la nova infraestructura 
ens parteixi el municipi pel mig. Entenem que 
la proposta de la Campanya Contra el Quart 
Cinturó, que agrupa 279 entitats, del traçat que 
passa per la carretera de Polinyà i el Circuit de 
Catalunya pel sud de Granollers, seria la menys 
dolenta de les alternatives proposades.

NO AL QUART CINTURÓ

Martí Rosàs Pujol
President del consell del poble de corró d’amunt

24

BUTLLETÍ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS



La utilització de la mentida, 

del rumor i la falta de co-

ratge polític per aconseguir 

objectius, són eines que 

lamentablement s’utilitzen 

per polítics que en el seu 

curt recorregut intel·lectual 

creuen que deixaran em-

premta a la població.

Res més lluny de la realitat, doncs es tracta d’un 

sector de la política que pensa que es poden mani-

pular les persones amb enganys i cortines de fum, 

intentant només destruir, amagant d’aquesta ma-

nera les seves debilitats democràtiques.

Malauradament, estem en un moment en el 

que es parla de termes com desafecció, falta de 

confiança o tots són iguals. 

Com a portaveu del grup que represento, el 

PSC, haig d’incidir en la idea que a pesar de totes 

les mentides que uns i altres fan circular, l’equip 

que governa a l’Ajuntament de les Franqueses ho 

fa amb fermesa i amb la convicció que les persones 

estan per sobre dels projectes.

La decisió de destituir el regidor de Serveis i 

d’Esports ha estat una decisió valenta i presa des de 

l’honestedat. No es pot governar a qualsevol preu 

i per tant, no podíem compartir un projecte amb 

una persona pròxima a polítiques d’extrema dreta, 

que admet que valora la possibilitat de presentar-

se com a candidat de Plataforma per Catalunya. No 

podem fer cap mena de concessió a les persones 

que fan de la intolerància la seva senya d’identitat. 

Nosaltres ens devem a tots els ciutadans, és a dir, 

a totes aquelles persones que confien en els valors 

democràtics i amb una visió del món moderna i 

progressista. A tots aquells ciutadans que pensen 

que una societat millor és possible

Decisions d’aquest tipus tenen un risc: que si-

guin mal interpretades. Sobretot si no tothom juga 

amb les mateixes cartes. És en aquest punt, doncs, 

que em veig obligat a tornar a parlar de la mentida, 

una carta molt utilitzada en aquest municipi com 

a arma de manipulació des de l’oposició. I no em 

deixa de sorprendre que aquesta carta s’hagi con-

vertit en un comodí que es llença a sobre de la tau-

la sense cap mena d’escrúpol i que no només es fa 

servir al carrer, sinó també en els plens davant de 

l’estupefacció dels ciutadans i ciutadanes. 

No és que pretengui fer cap crida, però si que 

vull expressar un desig. El desig de jugar tots amb 

les mateixes cartes. El desig de no utilitzar la men-

tida amb total impunitat i quedar-se tan tranquil. El 

desig de treballar pel be del poble i de l’interès col-

lectiu com estem fent des de l’Ajuntament, malgrat 

els pals a les rodes que ens posen uns i altres. Nosal-

tres hem vingut a treballar i així ho seguirem fent, 

amb seriositat i rigor i des de l’honestedat. I sense 

cap ànim de donar lliçons, com deia Confuci “el que 

coneix la veritat no és igual al que l’estima”. Nosal-

tres l’estimem, igual que estimem les Franqueses i 

la seva gent. I tenim suficient força com per seguir 

governant en l’Ajuntament del tercer municipi de la 

comarca amb unes potencialitats extraordinàries, al 

capdavant de les quals hi ha la seva gent.

Juan Antonio Marín
Regidor del Partit dels 

Socialistes de Catalunya

LA RENÚNCIA AL 
DIÀLEG I AL CONSENS

En els últims mesos hem 

vist com el govern muni-

cipal, amb el seu alcalde 

al capdavant, deixava de 

banda de forma clara el 

diàleg polític i, per tant, el 

consens, a favor de “l’anar fent” i “qui dia passa, any 

empeny”. Aquesta actitud és contrària al compro-

mís que tenen els polítics locals, que sigui quina 

sigui la seva situació, estan condemnats a parlar i 

buscar acords en les qüestions d’interès general 

perquè tot segueixi endavant, ja que aquesta és 

una de les actituds polítiques fonamentals per fer 

la feina que els van encomanar els ciutadans i les 

ciutadanes que els van votar per resoldre i millorar 

les qüestiones públiques prou complicades en ge-

neral.

Fa més d’un any (març de 2009), però, que 

l’Ajuntament de les Franqueses es va quedar sense 

majoria absoluta, la majoria absoluta que havia pre-

sentat la moció de censura per governar el municipi 

com alternativa al govern legitimat a les eleccions 

municipals de 2007. En l’actualitat, el govern no-

més té 6 dels 9 membres que tenia, i amb aques-

ta situació des de l’any passat s’han anat realitzant 

plens municipals  sense que s’hagin aprovat qüesti-

ons importants per al municipi, com els pressupos-

tos, la plantilla de personal, projectes urbanístics, 

inversions en equipaments i serveis que fan falta al 

municipi... En definitiva, que l’acció de govern res-

pecte les qüestions importants i necessàries està 

paralitzada, i funciona de forma ordinària en els 

serveis que ja estaven en marxa abans.

Davant d’aquesta situació tan preocupant a 

nivell ciutadà, que és en definitiva qui en rebrà 

les conseqüències, ens trobem sense resposta de 

l’actual equip de govern, doncs deixen al calaix i 

no porten a debat ni a votació les propostes que 

presentem els regidors i les regidores a l’oposició. 

Amb aquesta actitud estan limitant la solució de les 

qüestions importants per al municipi, i la resta de 

temes que hauria de liderar el govern, ni es plan-

tegen, ni se’n parla. Senzillament, no s’hi fa res. Te-

nim tots els membres del govern de braços creuats 

sense afrontar cap qüestió important, ja que la seva 

voluntat és la de mirar d’arribar a final de mes sense 

el mínim esforç, pensant allò de “qui dia passa any 

empeny”.

Quina llàstima que hi hagi polítics que es preo-

cupin més dels seus interessos personals i polítics 

i abandonin la seva tasca de servei, que és per la 

qual els ciutadans i les ciutadanes els van escollir, 

per mantenir els ingressos econòmics i el càrrec i 

els sigui igual que el municipi no es governi ni vagi 

bé. Ens preocupa aquesta tristor d’esperit davant 

les adversitats que estem patint a les Franqueses i 

que el govern municipal prefereixi prioritzar el seu 

ìnterès propi al general. Per això reclamem polítics 

honestos, treballadors i coherents, que molta falta 

ens fa, que aportin solucions als problemes que pa-

teixen els ciutadans, en comptes de donar-los excu-

ses de mal pagador.

Cordialment,

Francesc Torné Ventura
Portaveu del grup municipal de CiU

CIU PSC
En l’ultima publicació del 

Butlletí Municipal, vaig de-

manar que “cal fer un esforç 

real de la reducció de les des-

peses”. Aquesta demanda es 

fa més necessària quant pots 

comprovar que els ingressos 

del nostre Ajuntament, s’han 

reduït gairebé un 40% respecte a l’any 2008. (Últim 

pressupost aprovat) .

Davant d’aquesta situació, l’equip de govern 

hauria de publicar la realitat econòmica del nostre 

Ajuntament. Ningú pot entendre que davant  la 

situació de comptar amb menys ingressos es pu-

guin continuar fent les mateixes despeses dels anys 

2007/2008.

Unió, també veu amb preocupació, la situació 

dels projectes urbanístics que actualment estan 

aturats, bé per decisió personal, bé per sentència 

judicial. És evident que les conseqüències seran as-

sumides per tots els ciutadans de Les Franqueses. 

Uns (tots els veïns de Les Franqueses) de forma di-

recta per la repercussió de les despeses judicials i 

les indemnitzacions que s’hauran de fer efectives, i 

d’altres per un major cost de les obres programades.

També cal explicar que l’equip de govern ha 

pres la decisió d’efectuar el cobrament del cost de 

d’urbanització efectuada a la zona industrial deno-

minada “Sector N” a tots els empresaris del sector, 

davant la necessitat imperiosa de solucionar el pro-

blema comptable de l’empresa municipal “Entorn 

Verd S.A”, ja que en l’actualitat està pràcticament en 

fallida a conseqüència d’una manca de tresoreria  

de 6 milions de euros. Aquesta situació pot com-

portar el tancament d’empreses amb la correspo-

nent pèrdua de llocs de treball. Unió, va proposar a 

l’últim Ple Municipal, que es faci un pla de viabilitat 

tant per les Empreses com per “Entorn Verd” i es dei-

xi sense efecte el cobrament a les empreses amb 

situacions de precarietat econòmica i laboral. Al-

hora, es va sol·licitar que es reprenguin les actuaci-

ons tant urbanístiques com econòmiques, a partir 

de comptar amb una nova composició de l’equip 

de govern, que tingui el suficient suport per poder 

aprovar les diferents accions que són necessàries 

per tornar a la normalitat la gestió de l’Ajuntament i 

que eviti la pèrdua de llocs de treballs.

Al mateix temps, voldria donar constància de 

la falta evident de manteniment de les places i car-

rers de Les Franqueses, que segons manifestacions 

del senyor Josep Badia (ex responsable de l’Àrea de 

Serveis Municipal) no es poden dur a terme a con-

seqüència de la impossibilitat de fer una ampliació 

del conveni de neteja, ja que això hauria d’ésser 

aprovat pel Ple i aquest no donaria suport al govern 

actual, per la ja coneguda manca de suport de la 

majoria de regidors del Consistori.

Unió, també vol manifestar que l’actual equip 

de govern no ha fet cap inversió amb equipa-

ments públics nous, al marge de les actuacions 

aprovades per l’antic equip de govern. Les actua-

cions que han dut a terme són les obres correspo-

nents al pla “Zapatero” o bé les subvencionades (de 

forma sectària) per la Generalitat i la Diputació de 

Barcelona.

És evident que les franqueses i Catalunya 

necessitem un canvi de Govern, i per tant nosal-

tres sol·licitem la vostra col·laboració per fer realitat 

aquesta necessitat.

Ferran Jiménez
e-mail: ferranj@unio.org   

Tel. 672 082 571     
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ESPECIALITAT PROFESSIONAL VISITA HORARI CONSULTA
Director Baulenas Parellada, David
Adj. Direcció Marcas Vila, Alex
Medicina General Rebordosa Serras, Josep Dilluns a Divendres MATI 2
 Uriz Urzainqui, Nieves Dilluns a Divendres MATI 2
 Alier Soler Rosa Dimarts, Dimecres, Dijous Divendres MATI 4
  Dilluns TARDA 4
 Presas Ferrer, Miquel Dilluns MATI 4
  Dimarts ,Dimecres,Dijous i Divendres TARDA 4
 Glòria Anton Lloreda Dimecres i Divendres MATI 6
  Dilluns, Dimarts i Dijous TARDA 6
 Serra Cordoba, Margarita Dimarts i Dijous MATI 6
  Dilluns, Dimecres i Divendres TARDA 6
 Palero Cadirat, Olga Dilluns, Dimarts, i dijous MATI 8
  Dimecres i Divendres TARDA 8
 Min Jung Ko Bae Dimecres, Dijous i Divendres MATI 8
  Dilluns, Dimarts TARDA 8
 Marcas Vila, Alex Dilluns, dimecres i divendres MATI 16
   Dimarts i Dijous TARDA 16
 Castillo Muñoz, Leonor Dimarts i Dijous MATI 16
  Dilluns, Dimcres i Divendres TARDA 16
Pediatria Ducet Vilardell, Pura Dilluns a Divendres MATI 12
 Romo Cruz, Lourdes Dilluns, Dimarts, Dijous i Divendres MATI 9
  Dimecres  TARDA 9
 Bosch Castells, Joaquim Dilluns a Divendres TARDA 9
    9
Infermeria Sabaté Casellas, Rosa Dilluns a Divendres MATI 1
 Miguel Aznar, Angeles Dilluns a Divendres TARDA 1
 Albarran Molina, Consuelo Dilluns a Divendres MATI 3
 Vilarroya Pallares, Dolors Dimarts, dimecres, dijous i Divendres MATI 5
  Dilluns  TARDA 5
 Collado Vicho, Ana M. Dilluns a Divendres TARDA 5
    3
 Orti Grifé,Rosa Dilluns,Dimarts MATI 7
  Dimecres, Dijous i Divendres TARDA 7
 Giné Vila, Anna Dimecres, Dijous i Divendres MATI 7
  Dimarts i dijous TARDA 7
 Méndez Blanco,Marisol Dilluns, dimecres i divendres MATI 17
  Dimarts a dijous TARDA 17
 Homs Padrisa, Dolors Dimarts i dijous MATI 17
  Dilluns, Dimecres i Divendres TARDA 17
Infermeria Ped. Lucas Ruiz, M. Rosario Dilluns a Divendres MATI 11
 Pérez Fernández,Paqui Dilluns, Dimarts, Dijous i Divendres MATI 10
  Dimecres  TARDA 10
 Arias Perianez, Antonia Dilluns a Divendres TARDA 10
Odontologia Carretero Gonzalez, M.José Dilluns a Divendres MATI 13
Ass, Social Pardo Casado, Agustin Dilluns,dimecres i divendres MATI 14
Passir Llevadora Biern Gomez, Carmen Dimarts, Dimecres i Dijous MATI 15
  Dilluns TARDA 15
 Noval Llorach, Araceli Dilluns i divendres MATI 15
  Dimecres i Dijous TARDA 15
Extraccions Infermeria Dilluns a Divendres 8,30 a 9,15 20
PADES Metges Barcons Viaplana, Miquel De dilluns a divendres 9 a 15 h
 Busquet Duran Xavier Telèfons: 93 861 80 37
PADES Infermeria Salamero Tura, Nuria 607 07 15 61
 Jimenez Zafra, Eva 657 85 13 62
 Salvador Escuria, Marta
 Trias Jover, Assumpta
 Galera Padilla, Mª Concepció 
PADES T. Social Barrachina Méndez Inmaculada
 Tura, Magda
Pades fisioterapeuta Pont Pla, Laura

CAP CORRÓ D’AVALL. Tel. 93 840 42 00 (Centre d’Atenció Primària obert de 8 a 20 h)
ESPECIALITAT PROFESSIONAL VISITA HORARI CONSULTA
Medicina General Velayos Balcells, Ramon Dilluns, dimarts, dimecres i divendres MATI 2
  Dijous TARDA 2
 Huet Hernández, Enric De dimarts a divendres MATI 1
  Dilluns TARDA 1
 Malfeito Gual, Regina Dijous MATI 2
  Dilluns, Dimarts, Dimecres, Divendres TARDA 2
 Arumi Prat, Montserrat Dilluns MATI 1
  Dimecres MATI 4
  Dimarts, Dijous i Divendres TARDA 1
Pediatria Bech Peiró, Susana Dilluns, Dimarts, Dijous, Divendres MATI 4
  Dimecres  TARDA 4
Infermeria Simon Garcia, Gemma Dilluns, dimarts, dimecres i divendres MATI 3
  Dijous TARDA 3
 Saborit Marin, Isabel Dilluns a Divendres TARDA 3
 Albaladejo Quesada, Nati Dimarts a Divendres MATI 0
  Dilluns TARDA 0
Infermeria PED. Roura Escrigas, Imma Dilluns, Dimarts, Dijous i Divendres MATI 6
  Dimecres TARDA 6
Ass. Social Pardo Casado, Agustín Dijous MATI 3
Extraccions Infermeria Dilluns, dimarts i divendres 8 a 9 6
PASSIR Llevadora Vigil Mamani, Mercedes  Dilluns i Dijous  MATI 5
  Dimecres TARDA 5

CAP LES FRANQUESES. Tel. 93 861 80 30 (Centre d’Atenció Primària obert de 8 a 20 h)
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HORARI D’ATENCIÓ 
AL CONTRIBUENT:

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

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

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

 Alcaldia esteve.ribalta@lesfranqueses.cat

 Biblioteca Municipal biblioteca.franqueses@lesfranqueses.cat

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

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

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

 Comunicació llorens.pascual@lesfranqueses.cat

 Cultura i Educació jose.algar@lesfranqueses.cat

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

 Escola d’Adults escola.adults@lesfranqueses.cat

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

 Escola Bressol Municipal Massagran escolabressol.massagran@lesfranqueses.cat

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

 Esports esports@lesfranqueses.cat

 Jutjat de Pau jutjat.pau@lesfranqueses.cat

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

 Pagesia materesa.serra@lesfranqueses.cat

 Planificació Econòmica i Règim Interior joaquim.bach@lesfranqueses.cat

 Política Territorial i Obra Pública joan.valls@lesfranqueses.cat

 Polítiques Socials, Igualtat, Sanitat i Joventut miriam.soria@lesfranqueses.cat

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

 Servei de participació participa@lesfranqueses.cat

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

 Secretaria lluis.munoz@lesfranqueses.cat

 Seguretat Ciutadana policia@lesfranqueses.cat

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

 Serveis Municipals manuel.fernandez@lesfranqueses.cat

 Viver d’Empreses viver.empreses@lesfranqueses.cat

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

De dilluns a divendres

de 8.30 a 14.00 h

I dimarts i dijous

de 16.00 a 18.00 h

*El SAC està situat a:

l’edifici de l’ajuntament

tel. 93 846 76 76

C/ Aragó, 24 (Bellavista)

tel. 93 846 45 42

SOREA
Horari d’atenció al públic 

(dependències de l’Ajuntament)

Dimarts i divendres d’11 a 13 h

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

Bellavista i Granollers Nord)

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

truqueu al 061.

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

Les Franqueses (C/ Girona, 290). 

A partir de les 17 h, truqueu al 061.

Diumenges i festius: truqueu al 061.

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

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

Franqueses; a partir de les 17 h, 

a l’Hospital General de Granollers.

Diumenges i festius: dirigiu-vos a 

l’Hospital General de Granollers.

TV LES FRANQUESES
www.lesfranqueses.cat

www.tvlf.cat

  CALENDARI DE FESTES 
  PER A L’ANY 2010
 1 gener Divendres Cap d’Any

 6 gener Dimecres Reis

 2 abril Divendres Divendres Sant

 5 abril Dilluns Dilluns de Pasqua Florida

 1 maig Dissabte Festa del Treball

 14 maig Divendres L’Ascensió

 24 juny Dijous Sant Joan

 2 juliol Divendres Festa Major de Bellavista

 31 juliol Dissabte Festa Major de Marata

 7 agost Dissabte Festa Major de Corró d’Amunt

 8 setembre Dimecres Festa Major de Llerona

 11 setembre Dissabte Diada Nacional de Catalunya

 20 setembre Dilluns Festa Major de Corró d’Avall

 12 octubre Dimarts Festa Nacional d’Espanya

 1 novembre Dilluns Tots Sants    

 6 desembre Dilluns Dia de la Constitució

 8 desembre Dimecres La Immaculada

 25 desembre Dissabte Nadal
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 CALENDARI FISCAL 
 DE L’ANY 2010 

Mercat Municipal 4t trimestre 2009: 2 de novembre de 2009 al 
 4 de gener de 2010

Impost Vehicles Tracció Mecànica: 1 de febrer a 1 d’abril de 2010

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

Impost Béns Immobles Urbans (1ra. fracció domiciliats): 1 de juny de 2010

Taxa Recollida d’Escombraries (1ra. fracció domiciliats): 1 de juny de 2010

Taxa Recollida d’Escombraries Comercials 1 de juny de 2010
(1ra. fracció domiciliats):

Taxa Recollida d’Escombraries Selectives 1 de juny de 2010
(1ra. fracció domiciliats):

Impost Béns Immobles Urbans (no domiciliats): 1 d’abril al 3 de juny de 2010

Taxa Recollida d’Escombraries (no domiciliats):  d’abril al 3 de juny de 2010

Taxa Recollida d’Escombraries Comercials (no domiciliats): 1 d’abril al 3 de juny de 2010

Taxa Cementiri Municipal: 1 d’abril al 3 de juny de 2010

Taxa Recollida d’Escombraries Selectives (no domiciliats): 1 d’abril al 3 de juny de 2010

Taxa Entrada Vehicles - Guals: 1 d’abril al 3 de juny de 2010

Mercat Municipal 2n trimestre 2010: 3 d’abril a 1 de juliol de 2010

Mercat Municipal 3r. trimestre 2010: 5 d’agost a 5 d’octubre de 2010

Impost Béns Immobles Urbans (2a. fracció domiciliats): 2 de novembre de 2010

Taxa recollida ecombraries (2a. fracció domiciliats): 2 de novembre de 2010

Taxa Recollida d’Escombraries Comercials 2 de novembre de 2010
(2a. fracció domiciliats):

Taxa Recollida d’Escombraries Selectives 2 de novembre de 2010
(2a. fracció domiciliats):

Impost Béns Immobles Rústics: 3 de setembre a 4 de novembre de 2010 

Impost Activitats Econòmiques: 3 de setembre a 4 de novembre de 2010

Mercat Municipal 4rt. trimestre 2010: 5 de novembre de 2010 a 

 5 de gener de 2011
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Francesc Colomé, de 78 anys i veí de 
Corró d’Amunt és conegut per tot-
hom com en Xico o el Francesc de Can 
Xico, que és el nom de la casa de pa-
gès on viu i que va adquirir el seu avi 
l’any 1914. Des de fa pocs mesos, una 
antiga nau on es criaven porcs 
s’ha convertit en un veri-
table museu d’eines 
del camp que en 
Francesc ha anat 
recollint al llarg 
dels anys i que 
mostra amb 
molt d’orgull. 
És la seva 
història i la 
d’una manera 
de viure, fer 
de pagès, que 
s’està perdent. 
Actualment a Can 
Xico viu ell amb la 
seva dona, la Maria,  i 
una de les seves dues fills, 
Immaculada, juntament amb el 
seu gendre Josep. Els altres fills són 
en Domènec i la Mari Carmen.

Com va sortir la idea d’aquest recull 
d’eines del camps?
Durant la meva vida les eines que deixa-
ven de fer servir les anava guardant i un 
cop jubilat, fa uns deu anys, vaig anar fent 
neteja i va ser quan vaig anar destriant. Al 

local on hi són hi havien porcs, però el vam 
condicionar, es va fer mal bé amb les venta-

des de l’any passat, i el vam tornar a arreglar i 
deixar com estar ara per ensenyar-les.

Vostè ha utilitzat aquestes eines, bàs-
cules, jous, destrals, forques, llums de 
petroli o fins i tot ràdios?
La gran majoria són meves, no són recollides de 
fora. Un cop les va vaig anar arreglant i deixant-
les bé i vaig tenir aquest local vaig decidir posar-
les com una. D’això en farà menys d’un any i a 
poc a poc la gent s’ha anat assabentant i venen 

a mirar-les. Fins i tot, la mestra 
dels meus néts, que van a 

l’escola Camins, m’ha 
dit que li agradaria 

venir i hem que-
dat en fer una vi-
sita al setembre 
o octubre amb 
els nens.

Francesc Colomé, de Cal Xico:
“Hem anat de menys a més, que és el camí natural,
i ara serà pelut anar endarrere”

Aquesta exposició no és l’únic recull 
d’història que esteu fent, també pen-
seu en un llibre?
Sí, estic escrivint la meva vida, des de petit, des 
de les històries que m’havia explicat el meu pare 
i el meu avi a les que jo he viscut. Començo l’any 

1914, que jo no hi era però ho havia 
sentit com ara que el terreny 

li va costar 25.000 pesse-
tes, i ho vaig escrivint 

acompanyant amb 
fotos. Llavors la 

meva filla fa el 
redactat perquè 
jo ho faig en 
castellà, que 
és com vaig 
aprendre 
de petit.

Així, Can 
Xico la va 

adquirir el 
seu avi, ho po-

deu explicar?
Sí, el meu avi vivia Corró 

d’Amunt, l’any 1914, els germans es 
van anar casant i formant família i ell va comprar 
aquesta finca que només era terreny. Amb una 
colla d’homes va començar a fer els camps de 
conreu i arrencar bosc.  Feia dos viatges al dia a 
Granollers a portar llenya. Al cap de quatre anys 
va començar les obres de la casa i l’any 1921 la 
va acabar. Del seu nom, Fancisco, va venir Cisco 
i  el de Xico.

Parli d’alguna d’aquelles vivències d’in-
fant que recull al llibre que escriviu?
Recordo quan anava al col·legi aquí a Corró, en 
una casa a Can Travé, i després haver anat a Gra-
nollers a l’Acadèmia Corts fins als 14 anys, que 
vaig plegar per començar a treballar al camp. Di-
uen que el treballar mata, però el que mata de 
veritat són els vicis i porqueries que hi ha avui en 
dia com les drogues.

Tota una vida fent de pagès
Des dels 14 anys, als 18 anys vaig fer de pallarer, 
vaig fer la mili, em vaig casar i vaig anar a viure a 
al poble, en una casa petita que vam fer amb el 
meu pare. Vam tenir vaques, però es va quedar 
petita i a poc a poc es va fer la granja aquí a 
Can Xico, amb porcs, vaques, vedells... això va 
ser als anys 70.

Va ser tot un procés fer Can Xico 
Vam passar de no tenir ni aigua ni llum a condi-
cionar-la com està ara.

Actualment es pot viure de pagès?
No, no es podria viure com llavors. Els meus 
pares van pujar quatre germans, van viure, vam 
fer casa meva al poble i ara no es podria. No es 
pot viure dels conreus ni tampoc es pot viure 
bé com a granja. 

Can Xico ha canviat com 
ha canviat tot des de lla-
vors, oi?
I tant, si el jovent d’avui en dia 
hagués de treballar com quan no-
saltres anàvem a la màquina de batre 
no ho faríem. Nosaltres anàvem contents, 
tothom cantava, es feia amb gust, però ara tot-
hom està revoltat. 

No creu que estem més bé actualment 
que fa 50 anys?
Només dic una cosa, nosaltres vam anar de poc 
a molt, que és el camí natural, tens una cosa, i 

després una altra i una al-
tra, amunt vas molt bé, 

però ara estem a 
dalt de tot i anem 
endarrere, de bai-
xada. La societat, 
el jovent d’avui 
no ho veu. Serà 

molt més pelut 
anar de dalt a baix, 

perquè passar d’estar 
bé a recular no agradarà. 

No cal dir que Corró d’Amunt, que les 
Franqueses també ha canviat moltíssim.
I tant, recordo cinc cases que falten a Corró 
d’Amunt, però hi ha 50 de noves només en la 
urbanització de Can Suquet que no hi era. 

Vostè va ser el primer president de l’AV 
Sant Mamet de Corró d’Amunt.
Em vaig presentar a les llistes de regidor en un 
grup independent a les primeres eleccions de-
mocràtiques i no vaig sortir, però anava als plens 
i feia peticions. Un dia en Ricard València em va 
dir que per escoltar a Corró d’Amunt, el millor 
seria una associació de veïns i la vam fer. Es va 
crear la junta gestora i em van triar de primer 
president, l’any 1985.

Des de l’AV Sant Mamet s’estan recupe-
rant tradicions.
Sempre he mirat de col·laborar amb el poble. 
Hem fet caramelles, hem fet catifes i fent mol-
tes més coses, com la Festa Major. Ara a Corró 
d’Amunt sempre hi ha hagut com dos bàndols, 
sempre hi ha hagut, dues corrents. Quan jo era 
petit hi havia un envelat a la plaça i l’altre a Can 
Suquet, el jovent estava dividit i encara hi ha les 
mateixes històries, uns fan unes coses i uns al-
tres en fan d’altres. Cada entitat fa lo seu i no es 
pot anar d’aquesta manera, sense fer les coses 
en comú. En això admiro a Marata, tot el que 
tenen és del poble i ho fan entre tots. 

També hi ha el Consell del Poble.

Però vols que et digui una casa, és millor l’Asso-
ciació de Veïns que el Consell del Poble, per mi 
no aporta res. Sempre estem discutint, fa deu 
anys que parlem dels camins o altres temes i 
sigui del color que sigui l’Ajuntament, perquè no 
hi ha diners o pel que sigui, no es va bé. 
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