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Un Sant Jordi
molt especial
Uns 1.500 infants
participen a la Gimcana
de la Mobilitat Segura
Bellavista opta de nou
a la Llei de Barris
El mercat de Corró
d’Avall, a la Rambla
Èxit de participació
al XVII Cros Escolar
i al XIV Cros Popular

ABRIL 2010

CAlAiX de sAsTre

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

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

Centres educatius i formatius

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

Escola Bressol Municipal Massagran 93 840 35 75
Escola Bressol Mpal. Les Tres Bessones 93 849 84 83
Escola Bressol Municipal Cavall Fort 93 846 34 94
CEIP Bellavista-Joan Camps 93 846 62 29
CEIP Joan Sanpera i Torras 93 849 55 94
CEIP Guerau de Liost 93 846 32 16
CEIP Camins 938 402 215
IES Lauro 938 402 852
IES El Til·ler 938 407 266
Escola Mpal. de Música Claudi Arimany 93 846 56 36
Escola d’Adults-Centre d’Autoformació 93 840 26 53
Centre d’Innovació i Form. Ocupacional 93 840 39 30
Centre Tècnic del Vallès 93 861 62 57
Centre de Recursos Agraris 93 844 30 40

farmàcies

Parròquies

Ajuntament
Oficines del SAC de l’Ajuntament 93 846 76 76
Oficines del SAC de Bellavista 93 846 45 42
Dinamització Econòmica 93 844 30 40
Serveis Socials 93 846 58 62
Patronat Mun. de Cultura i Educació 93 846 65 06
Patronat Municipal d’Esports 93 846 70 83
Pagesia 93 861 63 60
Consell del Poble de Llerona 93 849 39 39

Centres de salut

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

Centres per a la gent gran
Casal d’avis i Centre Social de Bellavista 93 846 46 86
Casal d’avis de Corró d’Avall 93 846 87 00
Centre de Dia de Corró d’Avall 93 846 86 99
Residència Les Franqueses 93 840 59 90

instal.lacions esportives

2

serveis infantils i juvenils

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

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

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

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

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

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

Horari de visites dels regidors de l’Ajuntament
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ALCALDIA I EDUCACIÓ
Esteve Ribalta, dimecres de 16 a 18 h
CULTURA
Teresa Buigues, dijous de 16 a 18 h. Can Ganduxer
PAGESIA
Teresa Buigues, dimarts de 10 a 12 h. Masia Can Ribas
ESPORTS I SERVEIS MUNICIPALS
Josep Badia, dimarts de 19 a 20 h. PME
POLÍTICA TERRITORIAL I OBRA PÚBLICA
Juan Antonio Marín, dimecres de 17 a 19 h
POLÍTIQUES SOCIALS, IGUALTAT I SANITAT
Dijous de 16 a 18 h. Ajuntament
PLANIFICACIÓ ECONÒMICA I RÈGIM INTERIOR
Dimecres de 16 a 18 h
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, TREBALL, COMERÇ,
TURISME I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Gisela Santos, dijous de 17 a 19 h. Masia Can Ribas
SEGURETAT CIUTADANA
Josep Randos, dimecres de 16 a 18 h
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BUTlleTí MUniCiPAl
de les frAnQUeses

oPiniÓ

Tenim la sort de viure en un dels municipis de la comarca amb un dels patrimonis naturals més
envejables. I en èpoques com aquesta, en què arriba la primavera, és un goig veure com els arbres
desperten després del cru hivern.
Les Franqueses té un perfil visual que m’atreviria a dir que és poètic. I l’esclat de la primavera
dóna relleu a aquest perfil. Però val la pena destacar que aquest patrimoni natural no seria res
sinó anés lligat al valor de la vida. I sens dubte és important recollir que aquest municipi, el nostre,
batega. I ho fa amb totes les forces.
Una bona oportunitat per comprovar que els ciutadans i ciutadanes de les Franqueses fem
poble serà els propers 23 i 24 d’abril, quan sortirem al carrer per celebrar dues festes molt
nostres. La primera, la del dia 23, una festa dels catalans universals: la Diada de Sant Jordi. Des
de l’Ajuntament hem unit esforços per treure aquesta festa al carrer i disfrutar-la tots junts en
un nou espai de trobada: la nova rambla de la Carretera de Ribes. El mes de desembre passat,
amb la XIV Fira Mercat de Nadal i V d’Entitats, ja va quedar demostrat que aquest espai urbà és
acollidor i que és capaç de ser un punt d’intercanvi, de reunió i de celebració. La Diada de Sant
Jordi és una festa que reuneix tots els ingredients per tornar a demostrar les potencialitats que
té aquesta via, ara convertida en passeig, on el que de debò són importants són les persones.
Convido a totes les ciutadanes i ciutadans a viure amb intensitat aquest primer Sant Jordi a la
nova rambla de Corró d’Avall, on hi haurà parada de llibres, de roses, espectacles infantils i un
espai on escriptors comarcals i locals signaran llibres i atendran els visitants.
L’endemà, el dia 24, la festa continuarà a la plaça Major i al passeig d’Andalusia de Bellavista,
dos espais urbans importants dins de la trama urbana de les Franqueses, plens de caliu i de vida.
Durant tot el matí de dissabte hi haurà activitats per als nens i nenes del municipi, en la Festa de
Cloenda de La Gimcana de la Mobilitat Segura, una iniciativa de la nostra Policia Local que ha
comptat amb la implicació dels diferents sectors de la societat franquesina. Amb aquesta activitat,
les proves de les quals s’han repartit en quaranta comerços diferents de Corró d’Avall i de Bellavista, hem encetat una nova línia de col·laboració entre l’Ajuntament i els botiguers. La Gimcana
ha permès que uns 1.500 alumnes de 1er a 5è de primària de les cinc escoles del municipi i les
seves famílies d’una banda, i de l’altra, els botiguers hagin tingut l’oportunitat de presentar-se
mútuament. I això, creieu-me, és molt important, molt més del que ens podem imaginar.
I continuarem en aquesta línia. La de treballar per fer poble. Amb l´únic esperit de mantenir
viu aquest bategar diari de les Franqueses i la seva gent. Ens espera un any ple d’iniciatives engrescadores i plenes de vida, que faran sens dubte reafirmar la idea de que viure a les Franqueses
és el millor que hi ha.

4-5-6 Actualitat: A punt per celebrar un Sant Jordi molt especial a les Franqueses
8-9 Actualitat: La Gimcana de la Mobilitat Segura s’acaba amb una gran festa
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11 Notícies: S’aprova per unanimitat una al·legació contra la planta de biomassa de la Garriga
13 Notícies: Bellavista opta de nou a la Llei de Barris
15 Serveis: Es susbtitueixen els arbres malalts de davant del Casal Parroquial de Corró d’Avall
22 Esports: Èxit del XVII Cros Escolar i XIV Cros Popular de les Franqueses
28 Entrevista: Antoni Argent
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ACTUAliTAT
4

Les Franqueses prepara una festa
de Sant Jordi molt especial
La celebració de la Diada de Sant Jordi aquest
any serà molt especial a les Franqueses. Des de
l’Ajuntament, i molt especialment des del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància
i Joventut, s’han sumat esforços per preparar
una festa al carrer, destinada sobretot als més
petits. Com a escenari, s’ha triat la nova rambla
de la Carretera de Ribes, on s’han programat
el gruix d’activitats, que sobretot tindran lloc al
llarg de la tarda. D’aquesta manera es vol potenciar la nova rambla com a nou espai urbà
de trobada dels ciutadans i ciutadanes dels
cinc nuclis del municipi.
La jornada del 23 d’abril començarà a les
nou del matí amb el muntatge de parades de
llibres i roses, així com l’estand del Patronat
Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut. Al llarg del matí està
previst que els alumnes
de l’IES El Til·ler visitin la fira. El gruix
d’actes començarà a dos quarts
de quatre de la
tarda, amb un
El Màgic Andreu
assistirà a la festa
de Sant Jordi
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espectacle de titelles, “La Caputxeta vermella
i el Follet”, adreçat als alumnes d’educació infantil. A continuació, a tres quarts de cinc de la
tarda, hi haurà una exhibició de sardanes dels
alumnes de l’Escola Bressol Municipal Les Tres
Bessones. Cap a un quart de sis de la tarda
tindrà lloc un berenar popular i tallers infantils,
un de punts de llibre a càrrec del Casal Infantil
de Corró d’Avall i un altre de xapes, a càrrec
del Casal Infantil de Bellavista.

Espai per autors locals i comarcals,
una de les novetats
Una de les novetats d’aquest any, juntament
amb les parades de llibres i roses que hi haurà a la rambla, és la creació d’un espai dedicat als autors locals i comarcals. Els escriptors
atendran els lectors i signaran llibres des de
dos quarts de sis de la tarda i fins dos
quarts de vuit del vespre. Participaran d’aquesta festa la historiadora i
escriptora, Assumpta Montellà; el
professor Antoni Argent; l’historiador Joan Garriga i el periodista
Ferran Polo, entre d’altres. També

Ferran Polo i Joan Garriga

han confirmat la seva assistència el Màgic Andreu i l’escriptor Lluís Olivan.
Cap dos quarts de sis tindrà lloc el segon
espectacle de titelles infantil, “Sant Jordi i el
Drac” i cap a un quart de set de la tarda es
farà la inauguració formal de la nova rambla, a
l’olivera. A dos quarts de set de la tarda està
previst el lliurament de premis del 20è concurs literari, a la carpa que s’instal·larà a la rambla. I a dos quarts de vuit del vespre tindrà lloc
la cloenda de la celebració de Sant Jordi amb
“El que he escrit és escrit” de Salvador Espriu,
una composició poeticomusical de Jaume Calatayud i Vicente Monera, en el 25è aniversari
de la mort del poeta. Aquest acte es realitzarà
a la Sala d’Actes de Can Font.

Pocs dies abans de la celebració de la Diada
de Sant Jordi es presentarà a la població el
novè volum de la col·lecció local, que amb el
títol “Les Franqueses del Vallès: els darrers
anys del franquisme i la transició cap a la
democràcia (1960-1979)”, exposa com va
viure el municipi de les Franqueses el període
de la transició. Escrit pel periodista de Figaró,
Ferran Polo, amb l’assessorament de l’historiador de la Garriga, Joan Garriga, el llibre es presentarà en un acte públic el dimarts 20 d’abril,
a les vuit del vespre, a la sala d’actes del Centre Cultural Can Ganduxer, a Corró d’Avall.
Amb aquest volum es tanca un cicle dins de
la col·lecció local Les Franqueses, ja que fa
dos anys va sortir publicat “Les Franqueses
del Vallès: els anys de la Segona República
(1931-1939) i Les Franqueses del Vallès: la
primera etapa franquista (1939-1960)”.

Primers moviments veïnals,
creixement demogràfic i
necessitat de serveis
L’autor del llibre, el periodista Ferran Polo (17
d’abril de 1981) ha utilitzat com a base important per elaborar el llibre les actes de tots
els plens municipals des de 1960 fins a 1980.
Aquesta informació l’ha anat ampliant amb la
consulta d’altres documents de l’arxiu municipal, com per exemple algunes actes de comissions de govern o els textos del pla general
de 1974. Ha completat aquesta feina de recerca altra documentació i llibres genèrics del
període, que han ajudat a donar un context
general a allò que passava a les Franqueses, i
algunes entrevistes o xerrades amb persones
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que podien complementar la informació des
de la seva experiència personal.
Un dels aspectes destacables d’aquest llibre, tal i com explica el seu propi autor, és que
es fa ressò de “l’important moviment veïnal i social que es va articular a Bellavista
amb la creació de l’associació de veïns i el
paper actiu que aquesta entitat va jugar
per la millora del barri i per solucionar
problemes com el mal estat dels carrers,
la falta d’escoles, d’un dispensari mèdic
amb condicions o l’ampliació del pont de
l’entrada”. L’autor també destaca “els moviments de pares de les escoles que treballaran a Corró d’Avall i Bellavista per millorar les escoles i l’ensenyament que rebien
els seus fills”, així com també “el paper que
van jugar els rectors de Llerona, Marata,
Corró d’Amunt o Corró d’Avall, que va més
enllà dels temes estrictament religiosos”,
afegeix Ferran Polo.
D’altres trets característics de l’època que
recull el llibre també són tots els aspectes relacionats amb el creixement demogràfic exponencial que es produeix a les Franqueses. Així
per exemple, el volum explica que amb només
15 anys el municipi va multiplicar per tres la
seva població i va passar dels 2.600 habitants
que tenia el 1960 als 7.459 de l’any 1975.
Un altre dels elements que queda recollit
en el llibre és el creixement urbà que pateix
les Franqueses, que a conseqüència d’aquest
augment demogràfic tan fort es produeix de
manera desordenada i sense una direcció clara. El Pla General no s’aprova fins l’any 1974,
deu anys després de començar-ne a parlar.

Sabies que...
A continuació detallem alguns dels fets més curiosos o rellevants que surten al llibre.
• El 6 de desembre de 1979 dos trens van xocar a pocs metres de l’estació de les Franqueses, a la línia de Puigcerdà. Van morir 22
persones i una cinquantena van patir ferides.
• L’any 1960 l’Ajuntament es va gastar 1.000
pessetes per assistir a una visita del general
Franco a Barcelona.
• El ple del 10 de gener de 1974 va decidir
dedicar a Carrero Blanco el nom d’un carrer
del poble. La decisió no va agradar a alguns
veïns del poble i poc després uns desconeguts van arrencar les plaques del carrer i les
van deixar a prop de la casa de l’alcalde Jaume Travé.
• Les primeres eleccions municipals es van celebrar el 3 d’abril de 1979. Treball i Honradesa
per a l’Ajuntament, la llista encapçalada per
Ricard València Schuster, va aconseguir 2.087
vots (el 53,55% del total) i set regidors que
li donaven la majoria absoluta en un plenari
aleshores format per 13 membres.
• El primer Ajuntament democràtic es va estructurar en sis comissions (o regidories) de
treball amb un regidor que actuava com a
president i un altre que ho feina com a adjunt.
• En aquests anys apareix per primer cop l’amenaça del Quart Cinturó sobre el municipi de
les Franqueses. L’any 1976 l’Ajuntament mostra la seva preocupació pel traçat que la Red
Arterial Metropolitana tindria sobre el territori i expressa el seu rebuig a un projecte que
“afecta molt el nostre terme municipal”.

ACTUALITAT

Presentació del novè volum de la col·lecció local,
que exposa els anys de la transició
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ACTUALITAT

Entrevista a Maria Teresa
Buigues, regidora de Cultura
La regidora de Cultura de l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès, Maria Teresa Buigues, ens anticipa una part del contingut
del nou llibre de la col·lecció local del municipi, Les Franqueses: els
darrers anys del franquisme i la recuperació de la democràcia local
(1960-1979), escrit per l’historiador Joan Garriga i el periodista
Ferran Polo, i que serà presentat el proper 20 d’abril.

“Aquests llibres han de ser l’eina de treball dels joves
que han de mantenir els valors de la democràcia”
El llibre nou de la col·lecció
local explica com les Franqueses va entrar en democràcia. Com ho valora?
Teníem clar que s’havia d’explicar el retorn de l’època democràtica a les Franqueses, no
només a través de les primeres eleccions, ja que va ser una
època marcada per les primeres
vagues i també per moviments
veïnals molt importants. Aquest
llibre recull al meu entendre moments importants com els de la
il·lusió d’anar a votar per primer
cop, per exemple.
6

Aquells primers moviments van
sentar les bases d’una societat,
l’actual, més plural a les Franqueses?
Aquells primers moviments van servir perquè es marqués un abans i un
després en aquell moment. La situació
que estem actualment és producte d’altres coses, derivada de la situació política nacional i
internacional. També hi ha d’altres factors com
per exemple que la immigració dels anys setanta era interna. En canvi, la immigració actual
ens demostra que aquesta bonança econòmica està lluny de ser realitat als països més pobres. Abans la gent se sentia propera i ara ens
allunyem de la immigració i en general som
poc solidaris i participatius i això afecta el nostre poble i a tots els pobles.
En el llibre també queda reflectit que als
anys seixanta i setanta ja es parlava de
qüestions relacionades amb la identitat
del municipi, un debat que encara ara és
obert…
Hi ha una part d’identitat que no s’ha de
perdre mai en el nostre municipi. Cadascun
dels cinc pobles de les Franqueses té la seva
història i això enriqueix el seu conjunt. El problema ve quan el sentiment de poble es converteix en exclusiu i selectiu. S’ha de cuidar
la singularitat dels cinc pobles i s’ha de fer en
positiu.
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Els tres darrers llibres de la col·lecció local es dediquen a la història més recent
i serveixen perquè les generacions
més joves coneguin els fets transcorreguts al municipi. Com ho valora?
Primer de tot, vull recordar que el primer
dels tres llibres, el del període de 19311939, el va impulsar l’anterior regidor
de Cultura, el senyor Francesc Colomé,
que va voler iniciar aquest camí i que
nosaltres hem continuat. Estic satisfeta
perquè aquests tres llibres d’alguna manera donen memòria a totes aquelles
persones que han estat en temps de
guerres, de pau franquista i de pas a la
democràcia. Cal recordar que aquests
llibres ens permeten conèixer els herois anònims, els darrers alcaldes republicans, els regidors que van estar
fins al darrer moment i els problemes que es van trobar els altres encara que sovint anessin vestits amb
camisa blava. En definitiva, aquests
llibres ens retornen al passat i a la nostra història i han de ser l’eina de record i de treball
per als joves que han de mantenir els valors de
la democràcia.
Per què s’acaba el tercer llibre a l’any 1979?
Perquè s’ha volgut treballar des que va començar la República fins als primers inicis de
la llibertat. A partir d’aquí es treballaran temes
des d’altres perspectives, que també han contribuït a que el poble sigui el que és ara, com
és el ràpid creixement demogràfic amb l’arribada de persones als anys seixanta i setanta,
sobretot a Bellavista.
La publicació del llibre es fa coincidir amb
Sant Jordi. Aquest any la celebració de la
Diada serà especial. La pot explicar?
-Per la Diada de Sant Jordi hem volgut fer una
festa de la cultura i la solidaritat, amb un treball
conjunt, adreçada als més menuts. També hem
volgut treure els actes al carrer i que els nens
comencin a veure Sant Jordi com una festa
pròpia, com una festa de la cultura, que ens
agradaria que els conduís cap a l’admiració de
l’escriptura i la lectura.

Què més destacaria del
programa de Sant Jordi?
Hem volgut retre un homenatge a Salvador Espriu i és per això que acabem la festa amb una
lectura i una introducció de la vida d’aquest
autor, compromès amb el país i del qual ens
n’hem de sentir orgullosos. Tinc la impressió
que la figura d’Espriu està patint el mateix que
va patir Miguel Hernàndez amb el franquisme.
Reivindico la seva figura perquè l’hem de sentir, l’hem de conèixer.
És per això que els dos autors surten al
punt de llibre que la Biblioteca de les Franqueses edita amb motiu del 20è concurs
literari de Sant Jordi?
Si. Són dues figures que s’han de reivindicar. Jo
vaig descobrir Miguel Hernández a partir d’un
llibre que em van regalar de Paris, anys després
que el meu pare hagués compartit presó amb
ell com a pres polític.Va ser aleshores que vaig
descobrir la persona que més m’ha tocat la
fibra sensible amb les seves paraules.
9.00 h
MUNTATGE DE PARADES DE SANT JORDI
15.30 h
ESPECTACLE DE TITELLES
PER A LES ESCOLES
La Caputxeta vermella i el Follet
16.45 h
EXHIBICIÓ DE SARDANES DELS MÉS
MENUTS (EBM Les Tres Bessones)
17.15 h
BERENAR POPULAR I TALLERS INFANTILS
Punts de llibre, del Casal Infantil de Corró
d’Avall Xapes, del Casal Infantil de Bellavista
FIRMA DE LLIBRES PELS AUTORS
17.30 h
ESPECTACLE DE TITELLES INFANTIL
Sant Jordi i el Drac
18.15 h
INAUGURACIÓ DE LA RAMBLA
18.30 h
LLIURAMENT DE PREMIS
DEL 20è CONCURS LITERARI (a la carpa)
19.30 h
CLOENDA FIRA
“El que he escrit és escrit” de Salvador Espriu.
composició poeticomusical de Jaume Calatayud
i Vicente Monera, en el 25è aniversari de la mort
del poeta. (a la Sala d’Actes de Can Font)

El Carnaval 2010 de les Franqueses del Vallès
ha comptat enguany amb més comparses i
participants que mai en les dues rues simultànies que van sortir des de Corró d’Avall i Bellavista. La comparsa “Bop Esponjas” de l’Ampa
Bellavista-Joan Camps i Giró, en la modalitat
infantil, i “L’esmorzar de l’Escola Camins”, de
l’Ampa Camins, en categoria d’adults, van ser
les guanyadores del concurs.
En la present edició de la rua organitzada
pel Patronat Municipal de Cultura, Educació,
Infància i Joventut, amb la col·laboració del Patronat Municipal d’Esports, que es va fer el
dissabte, 13 de febrer, es van inscriure 12
comparses, dues més que l’any passat.
A banda d’aquestes comparses inscrites al concurs, també van prendre
part a les rues i la festa un bon grapat
de comparses formades per amics i
veïns del municipi.
Les dues rues van recórrer diversos carrers de Bellavista i Corró
d’Avall abans de trobar-se a la zona
esportiva de Corró d’Avall, lloc en
el qual es va fer la gran festa de
Carnestoltes 2010 de les Franqueses del Vallès.
L’assistència de Sa Majestat
Carnestoltes i un espectacle
de foc, amb el grup d’animació Extraquotidiana i
el grup de diables Els
Encedraires va animar
als assistents a l’acte
abans del lliurament
els premis del concurs de comparses
Carnestoltes 2010.
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El jurat estava format per Toni Jiménez, del
Grup de Diables Els Encendraires, Jordi Ganduxé, de la Comissió de Festa Major de Corró d’Avall, Manel Mateo, del Cub d’Escacs les
Franqueses, Miguel Sánchez, en representació
de la Hermandad Rociera i Teresa Buigues , regidora de Cultura.
El lliurament de premis va comptar amb
l’assistència de l’alcalde de les Franqueses, Esteve Ribalta, la regidora de Cultura, Teresa Buigues i Josep Badia, regidor d’Esports i Serveis Municipals. Ribalta va destacar que “el
Carnaval i les rues de les Franqueses es
consoliden tant en nombre de comparses i participació com en qualitat”.
El Carnestoltes 2010 de les Franqueses va finalitzar amb una xocolatada i un ball de fi de festa molt animat.

ACTUAliTAT

Més comparses i més participants a les rues
i Festa del Carnaval 2010 de les Franqueses
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Més de 1.500 alumnes de les
Franqueses participen a La
Gimcana de Mobilitat Segura
MOBILITAT
SEGURA
Dóna-li la mà

Durant l’acte, en què hi van assistir una trentena de persones entre representants de
les AMPA, directors d’escoles, comerciants i
agents de la Policia Local del municipi, es va
presentar aquesta activitat les proves de la
qual repartides en quaranta comerços de Bellavista i Corró d’Avall. Des del mes de febrer
i fins el 16 d’abril, els nens han hagut de localitzar els objectes repartits i respondre un
qüestionari. L’activitat s’acaba un cop tenen totes les proves completades i amb la realització
d’un treball amb tot el que han après sobre
com s’han de relacionar amb el seu entorn de
forma segura.

L’educació viària surt
de les aules
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L’equip d’educació viària de la Policia
Local de les Franqueses ha tirat
endavant aquest any una activitat novedosa, en la que
s’han vist implicats més
de 1.500 alumnes de
1er a 5è de primària de les cinc escoles del municipi
(Joan Sanpera i
Torras, Camins,
Colors, Guerau de
Liost i Bellavista-Joan
Camps i Giró). Es tracta
de la Gimcana de la Mobilitat Segura, que amb el lema
Dóna-li la mà, es va presentar
el 23 de febrer passat, i que no només ha implicat tota la comunitat educativa, sinó també
els comerciants i botiguers de Bellavista i Corró d’Avall.
La presentació pública de la Gimcana de la
Mobilitat Segura va comptar amb la presència
del senyor Albert Jarne, del Servei Català de
Trànsit, l’alcalde de les Franqueses, el senyor
Esteve Ribalta; el regidor de Seguretat Ciutadana, el senyor Josep Randos; la regidora de
Dinamització Econòmica, Comerç i Treball, la
senyora Gisela Santos; el responsable de l’Àrea
de Seguretat Ciutadana, el senyor Joaquim
Martín; i el caporal José Iznájar, responsable de
les activitats d’educació viària de la policia.

Quatre agents de la Policia
Local de les Franqueses es
dediquen habitualment a difondre els coneixements de
l’educació viària als escolars
del municipi. El programa inclou diferents activitats, la majoria de les quals es fan a
les aules, com el taller
de visibilitat que va fer
el caporal José Iznájar a
l’escola Joan Sanpera, del
qual es va projectar durant la presentació un
reportatge produït per
TV Les Franqueses.
Amb la campanya
d’aquest any s’ha fet un
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pas endavant ja que s’ha sortit de l’àmbit estrictament escolar i s’ha buscat la implicació
de diferents sectors de la societat franquesina.
Així, tal i com s’ha plantejat la Gimcana s’ha
difós la idea de que l’educació viària és cosa
de tots: pares, escoles, policia, botiguers, nens,
etc. Del que es tractava és que les famílies
acompanyessin els nens a buscar les proves i
d’aquesta manera s’impliquessin també amb l’aprenentatge de les
nocions bàsiques de seguretat en els desplaçaments
dels seus fills.
L’alcalde de les
Franqueses, Esteve Ribalta, va manifestar que
aquest projecte dóna
de ple amb els eixos
de govern del seu equip,
que són “fer poble i l’educació”. L’alcalde va valorar la
bona entesa que hi ha hagut amb
els comerços i va avançar que properament
es faran més campanyes en què es demanarà
la implicació dels botiguers. A la presentació
hi era present una representació del petit comerç del municipi, així com també la presidenta de l’Associació de Botiguers, Comerciants
i Professionals de les Franqueses, la senyora
Rosa Maria Isidro.

La presentació pública de la Gimcana es va fer el 23 de febrer passat a la Masia de Can Ribas
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L’alcalde va felicitar la Policia Local per la seva
tasca i va destacar el seu paper des del punt
de vista del civisme. Ribalta va remarcar que
des del principi s’ha fet una aposta per la Policia Local i va anunciar que el cos ben aviat
disposarà d’unes noves dependències.

A primer terme, Joaquim Martin, al costat del regidor Josep Randos, l’alcalde
Esteve Ribalta, Albert Jarne, del SCT, i
la regidora Gisela Santos.

Lema de la campanya:
Mobilitat Segura. Dóna-li la mà
La campanya d’educació viària d’aquest any es
basa amb el lema Mobilitat Segura. Dónali la mà. Aquest missatge ve reforçat amb la
imatge d’un nen i un agent de la policia local
agafats de la mà. S’han distribuït cartells i díptics per tot el municipi amb aquesta imatge.
Albert Jarne, del Servei Català de Trànsit, va
fer especial menció al lema de la campanya.
“Queda molt clar que li doneu molta importància a la Mobilitat Segura en aquest municipi
i us felicitem per la iniciativa i desitjem que
aconseguiu els objectius que perseguiu”, ha
dit Jarne, que va disculpar la presència de la
senyora Maria Assumpció Gil, cap del servei
territorial de Barcelona del Servei Català de
Trànsit.
Jarne va destacar d’aquesta iniciativa “les
ganes de compactar territori i de que els nens
aprenguin mentres el trepitgen”.

Festa de cloenda del curs
d’educació viària: 24 d’abril
La Gimcana de la Mobilitat Segura va començar el mes de febrer i durarà fins el 16
d’abril. La festa de cloenda del
curs d’educació viària tindrà
lloc el dissabte 24 d’abril a
la plaça Major
de Bellavista, moment en què també s’inaugurarà la plaça remodelada durant el 2009.
Tots els nois i noies que hagin realitzat la
Gimcana de Mobilitat Segur podran participar en el
sorteig de quatre regals: dos ordinadors de taula com a primer premi, un
per Bellavista i un
altre per Corró d’Avall, i dues bicicletes,
com segon premi, una per Bellavista i una altra
per Corró d’Avall. El sorteig es farà durant la
festa de cloenda, en què també hi haurà altres
activitats com una botifarrada popular, inflables i una exhibició canina, entre d’altres.

Col·laboració d’una
mascota molt especial
La campanya Mobilitat Segura. Dóna-li la mà
ha comptat amb la col·laboració especial
d’una mascota, que és la que ha repartit les
pistes pels comerços del municipi, la imatge
de la qual també s’ha difós en els díptics de la
campanya. Properament, els alumnes triaran
el nom de la mascota, que ben aviat ingressarà
al cos de la Policia Local de les Franqueses.

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

Conveni
amb el Servei
Català de Trànsit
La Gimcana de Mobilitat
Segura ha estat organitzada per l’Àrea de Seguretat
Ciutadana de l’Ajuntament
de les Franqueses, amb la collaboració de l’Àrea de Dinamització Econòmica, Treball i Comerç;
el Patronat de Cultura, Educació, Infància
i Joventut; l’Associació de Botiguers, Comerciants i Professionals de les Franqueses, i el
petit comerç de Bellavista i de Corró d’Avall.
L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i el Servei Català de Trànsit signaran un
conveni sobre mobilitat segura en els propers dies, al qual s’hi va referir el cap de
l’Àrea de Seguretat
Ciutadana, Joaquim Martín.
Martín també va agrair la implicació i la il·lusió que han demostrat
els agents de la Policia Local de cara
a fer aquesta activitat, una activitat que
compleix dos objectius, que
són en les seves paraules
“apropar els serveis al
ciutadà i mantenir la
qualitat pedagògica en l’educació
viària”.
Joaquim Martín
va afegir que La
Gimcana és una
activitat que permet que les famílies i
els comerços es presentin mútuament. “Moltes vegades
els diem als nens que si no
troben un policia quan el necessiten sempre trobaran un botiguer que els pot donar un cop
de mà”, va dir.
El caporal José Iznajar va
avançar que aquesta iniciativa
és només l’embrió de molts
altres projectes que es faran
a les Franqueses en matèria
d’educació viària. El regidor Josep Randos també ha destacat
la implicació dels agents en
aquesta iniciativa i la regidora
Gisela Santos ha fet referència
al treball conjunt de policia,
escoles i comerços.

Una festa
amb els Súpers!
Perquè encara sigui més especial la
festa de cloenda d’Educació Viària
del 24 d’abril s’inclourà l’actuació
de dos personatges del Club Super
3: l’Àlex i el Pere, amb l’espectacle
“Exploradors i Astronautes”. Recordeu! 24 d’abril a les 12.30 h a la plaça
Major de Bellavista. No hi falteu!!
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L’Ajuntament aconsegueix que Renfe redueixi
el volum de la megafonia de l’estació de tren
de Les Franqueses-Granollers Nord
Les negociacions dutes a terme per l’Ajuntament de les Franqueses han permès aconseguir que en le mesde febrer RENFE redueixi el
volum de la megafonia de l’estació de tren de
rodalies de Les Franqueses-Granollers Nord,
situada a la Línia C-2 Nord.
El compromís adquirit fa referència a un
paquet de mesures adoptat amb l’objectiu
d’evitar molèsties als veïns que viuen a les
zones properes de l’estació, a Bellavista. Les
negociacions van començar arran d’unes denúncies veïnals.

El paquet de mesures inclou a banda de la reducció del volum de megafonia, les següents
accions: la reducció del 50% dels missatges, la
supressió del to d’avís dels missatges (dingdong) i l’ampliació de l’horari nocturn de les
7’00 a les 8’00.
Aquestes mesures no seran d’aplicació en
el cas que es produeixin incidències en la circulació de trens.
L’equip de govern de les Franqueses es felicita per haver aconseguit el compromís de
Renfe ja que d’aquesta manera es dóna solució, un cop més, a una demanda ciutadana.

L’alcalde de les Franqueses assisteix a
l’acte d’homenatge als vallesans
represaliats pels franquisme
10

L’acte d’homenatge als represaliats pel franquisme que es va fer al gener al Centre Cultural de Granollers va comptar amb la presència
de l’alcalde de les Franqueses, que va ser una
de les persones encarregades de lliurar els 16 documents acreditatius simbòlics de reconeixement de privació
de llibertat que van
patir durant la
Guerra Civil o
la dictadura que
es van atorgar.
L’homenatge, organitzat
pel Departament d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació i l’Ajuntament de
Granollers, va tenir lloc

al Centre Cultural de la capital vallesana i va
reunir unes 250 persones.
L’acte de Granollers obria un programa de
25 homenatges que se celebraran a tot Catalunya, després que el passat octubre el
Palau Sant Jordi de Barcelona acollís
el primer concert-homenatge
als represaliats pel franquisme que va reunir prop
de 5.000 persones. Ara,
l’objectiu és homenatjar les víctimes de la
repressió franquista
de forma territorialitzada, i així facilitar l’assistència dels propis
testimonis a l’acte.
L’acte es va
realitzar a Granollers

L’Ajuntament fa una donació de
3.000 euros en resposta als efectes
del terratrèmol a Haití
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament
de les Franqueses va decidir fer una donació
de 3.000 euros en resposta als efectes del
devastador terratrèmol a Haití, que va tenir
lloc a principis de gener. L’aportació es va
fer a través del Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament, que ha va fer una crida
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als ajuntaments i institucions supramunicipals
a sumar-se a aquest procés de reconstrucció i
de suport a la població damnificada.
Paral.lelament, l’Ajuntament també va llançar un missatge solidari davant d’una catàstrofe
tan gran que ha suposat milers de pèrdues humanes i materials en diferents ciutats del país.

Aquesta
actuació es suma a
la millora de l’accés a
l’estació des del carrer Aragó

L’associació
protectora
d’animals
Noè vol omplir
un buit a les
Franqueses amb
les seves activitats
Noè, Associació Protectora d’Animals de les
Franqueses treballa des de fa temps amb la
intenció d’omplir un buit al municipi, segons
assenyalen des de l’entitat, donat que no hi
havia cap altra associació d’aquest tipus.
Des del 2008, any en el qual es va crear,
han anat fent petites actuacions com sortides
o campanyes de control de colònies de gats a
Corró d’Avall, activitats que voldrien anar ampliar si l’associació comptés amb un nombre
de socis més elevat.
En aquest sentit, les persones interessades
en formar part de l’associació o en col·laborar
en les accions que organitzin es poden posar
en contacte a través del correu electrònic
noe_protectoranimals@yahoo.es o a través
del telèfon 610 68 19 55.
L’objectiu d’aquesta associació franquesina sense ànim de lucre, recullen els seus estatuts,
és protegir la vida dels
animals sense exclusions i per fer-ho durà a
terme les campanyes i
accions que es considerin
oportunes en cada moment.
Les campanyes
de controls de gats és una de
les activitats de l’associació

Des del dia 10 d’abril totes les parades del
mercat setmanal de Corró d’Avall han canviat l’emplaçament del carrer Joan Maragall a la
nova Rambla de la carretera de Ribes. Aquesta
iniciativa de l’Ajuntament de les Franqueses ha
estat consensuada i treballada amb els diferents paradistes, que no han trobat cap inconvenient per fer el canvi.
El mercat de Corró d’Avall, que es munta els dissabtes al matí, té un públic fidel. Els
seus clients són tant del municipi de les Franqueses com de les poblacions del voltant. La
facilitat d’accés i el fet que no hi hagi problemes d’aparcament són altres motius per fer-lo
atractiu, motius que amb la nova situació no
canviaran. En l’actualitat, el mercat té 12 parades, de les quals 7 són de fruita i verdura.

Els responsables de l’Àrea de Dinamització Econòmica, Comerç i Treball expliquen que
els propis paradistes s’han
fet la distribució a la seva
mida, en funció de l’antiguitat i tenint en compte
criteris comercials, ja que
el que acostumen a fer
és intercalar les parades de
fruita i verdura amb la resta, ja
que són les que tenen més tirada
entre el públic.
Un dels motius pels quals es fa el trasllat
és per potenciar la Rambla com a eix comercial i cívic del municipi. Amb la nova ubicació,
el mercat setmanal dels dissabtes pot ser un
incentiu també per reactivar el comerç de la
població.

El mercat fins ara es feia al
carrer de Joan Maragall
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Trasllat del mercat setmanal de Corró d'Avall
a la nova rambla de la Ctra. de Ribes

“Es tracta d’un mercat consolidat, però creiem que amb el
nou emplaçament se li obren
més possibilitats”, manifesta
la regidora de Dinamització Econòmica, Comerç i
Treball, Gisela Santos. La
iniciativa es fa com a prova. Passats uns mesos, des
de l’Ajuntament es farà una
valoració del funcionament
del mercat a la rambla i del grau
de satisfacció dels seus clients.
Recordem que la cultura del mercat a les
Franqueses està força arrelada. Els dimecres al
matí Bellavista té el seu propi mercat, amb un
total de 81 parades, distribuïdes majoritàriament al carrer Aragó.

Tots junts contra la planta de biomassa
El ple del 25 de febrer passat va destacar per
l’aprovació per unanimitat d’un dels punts de
l’ordre del dia, una situació que s’ha de dir que
feia força mesos que no es produïa a les Franqueses. El punt en qüestió va ser el número 5
de l’ordre del dia en què es portava a aprovació les al·legacions contra la modificació
puntual del Pla General Municipal d’Ordenació Urbana de la Garriga que fa referència al
projecte de la Planta Incineradora de Biomassa promogut per l’empresa Rebrot i Paisatge.
Tots els regidors sense excepció, els de
l’oposició i els de l’equip de govern, van votar a
favor de la presentació d’aquestes al·legacions
deixant al marge les seves diferències polítiques. Aquest fet va provocar que el públic assistent a l’acte fes un aplaudiment.

La sala de plens estava plena de veïns contraris a la planta i portaven una pancarta perquè
quedés clara aquesta oposició.
Les al·legacions a la Planta contemplen
diferents arguments. D’una banda, la incompatibilitat urbanística que presenta una planta
d’aquestes característiques que és de caire supramunicipal o supracomarcal. De l’altra, una
incorrecta tramitació urbanística. També s’inclouen d’altres aspectes com el fet que la zona
on s’ubica la planta de biomassa presenta un
risc d’inundació elevat, que no s’ha previst que
en aquest sector s’han portat a terme activitats potencialment contaminants del sòl, que
els equipaments previstos al Pla parcial projectat generaran un important impacte sobre
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Les al·legacions es van aprovar per unanimitat

la mobilitat de la zona i que la seva ubicació
no té en compte l’afectació econòmica de les
activitats de l’entorn.

L’Ajuntament i el Casal Parroquial de Corró d’Avall
signen un conveni de cessió d’ús del casal

Mossèn Josep Gassó i Esteve Ribalta
durant la sigatura del conveni

La signatura del conveni de cessió d’ús del
Casal Parroquial de Corró d’Avall el mes de
febrer passat va posar de manifest un cop
més que l’Ajuntament de les Franqueses resol
conflictes històrics amb diferents sectors del
municipi.

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

El conveni, signat per l’alcalde Esteve Ribalta, i
el rector de la parròquia, mossèn Josep Gassó, estableix que la Parròquia de Santa Eulàlia
de Corró d’Avall cedeix a l’Ajuntament de les
Franqueses l’ús del Casal Parroquial de Corró
d’Avall, restant la propietat, amb tots els seus
drets, a favor de la Parròquia de Santa Eulàlia.
L’Ajuntament abona a la Parròquia, en concepte de lloguer, la quantitat anual de 4.500 euros,
revisables d’acord amb l’increment del cost de
la vida.
El Casal Cultural de Corró d’Avall l’utilitzen
el Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut o altres àrees del consistori i
entitats del municipi per realitzar activitats lúdiques i culturals.

L’alcalde Esteve Ribalta va mostrar públicament el seu agraïment a Mossèn Gassó, “ja
que des d’un principi ha mostrat la seva
predisposició de voluntat de fer poble i
nosaltres érem una clara alternativa i ens
ha donat tot el seu suport”.
Mossèn Josep Gassó va manifestar estar
molt satisfet per la signatura d’aquest conveni
que tindrà una vigència de sis anys a comptar
des del dia 1 de gener de 2010.
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La nova
escola Colors,
a Bellavista,
pren forma amb
la instal·lació
dels mòduls
prefabricats
Durant el mes de febrer es van instal·lar un
15 mòduls prefabricats a la nova escola Colors que s’està construint al carrer Valldoriolf, a
Bellavista. D’aquesta manera, el centre va prenent forma amb l’objectiu d’estar finalitzat per
Setmana Santa.
Per construir aquesta escola es fa servir
el mateix procediment que es va seguir amb
l’escola Camins. Es tracta de traslladar l’escola
per mòduls des d’una empresa d’Astúries i un
cop en aquí, tornar-la a muntar a través d’una
grua gegant que col·loca cada part on pertoca. Aquest procediment ofereix seguretat pel
que fa a terminis i garanties des del punt de
vista constructiu i també de qualitat.
L’Ajuntament de les Franqueses va apostar
per aquest mètode per avançar la construcció
de l’escola Camins i va poder complir amb els
terminis establerts perquè el nou centre obrís
les seves portes el 14 de setembre passat. De
moment, els alumnes de la nova escola Colors
estan situats provisionalment a l’escola Guerau
de Liost.
Cada mòdul té unes dimensions considerables, ja que tenen una longitud de 16,5
metres i un pes de 25 tones. És per això que
el seu trasllat requereix d’uns tràilers especial
que necessiten un parell de dies per completar el recorregut des d’Astúries fins a les Franqueses.
Altres actuacions com els murs que delimitaran el centre educatiu també s’estan realitzant actualment.
La instal·lació dels
mòduls es va fer
el mes de
febrer
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Coresponsabilitat educativa i ciutadana,
l’eix de treball prioritzat pel 2010
El Grup Impulsor del Projecte Educatiu de les
Franqueses ha prioritzat l’eix de treball entorn
la coresponsabilitat educativa i ciutadana. Això
vol dir que les accions que inicialment es plantegin en el marc del Projecte Educatiu, majoritàriament giraran entorn al coneixement,
cohesió i identitat de les Franqueses; la participació de la ciutadania en la vida del municipi; i
les entitats i els valors educatius.
Algunes de les propostes d’accions que
es volen posar en marxa durant aquest 2010
són la promoció i coneixement del patrimoni cultural, popular i natural, amb passejades
i sortides populars a l’entorn proper; la promoció i coneixement de l’àmbit productiu, co-

mercial i de serveis del municipi, amb visites
dels centres educatius a empreses, comerços i
activitats de servei del municipi, i fent un recull
d’aquests recursos. També es proposa crear
un espai actiu familiar d’intercanvi d’experiències i reflexió entorn la família, l’educació i el
municipi; transmetre la importància de coordinació entre les AMPA i mantenir la presència
del projecte a la vida social i cultural de les
Franqueses.
El Projecte Educatiu de les Franqueses estarà present a la Fira de Sant Jordi del municipi,
el proper 23 d’abril a la nova Rambla de la
carretera de Ribes i a la plaça de Can Font.

L’oferta educativa del municipi cobreix
les demandes de preinscripcions al
2n cicle d’Educació Infantil i Primària
A finals de febrer es van publicar
les llistes de les sol·licituds de
2n cicle d’Educació Infantil,
Primària i Secundària, de
3 a 16 anys, de les Franqueses del Vallès amb
una oferta educativa que
ha cobert les demandes
de preinscripció realitzades.
Al municipi el nombre
de places que s’han ofert
d’educació infantil i primària, des
de P-3 a 6è, ha estat de 355 que han
cobert les 250 preinscripcions realitzades
a les cinc escoles d’educació infantil i primària
del municipi
Pel que fa a P-3, l’oferta de places era de
250 i el nombre de sol·licituds rebudes ha estat de 235.
En relació a l’Educació Secundària Obligatòria, ESO, el nombre de places que oferien els
instituts Lauro i el Til·ler era de 130, mentre que
el nombre de preinscripcions ha estat de 134.
Pel que fa a 1r. d’ESO, el total de places
era de 110 i s’han presentat 126 preincipcions.
El Departament d’Educacio de la Generalitat
està valorant crear una tercera línia de primer
d’ESO a l’Institut el Til·ler.
Des de l’Ajuntament ja s’està planificant
perquè hi hagi un tercer Institut d’ESO a les
Franqueses que solucioni les mancances històriques en matèria educativa que hi ha al
municipi.
En aquest sentit, al 2n cicle d’Educació
Infantil, Primària i Secundària es va accelerar
la construcció de l’Escola Camins de Corró

El proper curs les Franqueses
comptarà amb una nova
escola a Bellavista i una
nova llar d’infants

d’Avall, que ha entrat en marxa en
el present curs
i també s’han
avançat els terminis de construcció
de la nova l’Escola
Colors, de Bellavista, que és previst que
finalitzi a final d’abril i
s’estreni el proper curs escolar 2010/2011. Igualment s’està
planificant perquè hi hagi una sisena escola al
municipi que cobreixi futures necessitats educatives de les veïnes i veïns de les Franqueses,
tal i com ja ha anunciat públicament l’alcalde i
regidor d’Educació, Esteve Ribalta, en els darrers plens municipals.

Quarta escola
Bressol al municipi
Pel que fa educació Infantil, de 0 a 3 anys, recordem que el període de presentació de sollicituds de preinscripcions es farà del 3 al 14
de maig.
L’oferta educativa en aquesta franja d’edat
de 0 a 3 anys també s’ampliarà amb la quarta escola bressol del municipi, que es farà a
Bellavista. L’Ajuntament ha inclòs el projecte
de construcció de la nova escola bressol a la
planta baixa de l’edifici de protecció oficial de
la plaça de Catalunya de Bellavista dins els
projectes del Fons Estatal per a l’Ocupació i la
Sostenibilitat (FEOSL) 2010.

El 23 de març passat, al
Casal d’Avis de Bellavista, l’Ajuntament
de les Franqueses
va presentar davant
d’una seixantena de
veïns el segon Projecte d’Intervenció
Integral de Bellavista
que opta a la convocatòria
de Llei de Barris per aquest any 2010. La introducció a l’acte va anar a càrrec de l’alcalde,
Esteve Ribalta, i les explicacions tècniques les
va fer Anna Planas, arquitecte de l’equip redactor del projecte.
L’alcalde va manifestar que “cal que
l’Ajuntament faci una intervenció important a Bellavista per igualar les condicions
amb Corró d’Avall” i que en aquest sentit la
Llei de Barris és una bona oportunitat.
Esteve Ribalta va dir que la proposta que
es presenta té tres finalitats. D’una banda, evitar
el risc de crear zones on hi pugui haver certa
marginació social. De l’altra, obrir el barri de Bellavista a la resta del municipi de les Franqueses,

ja que està molt encarat cap
a Granollers. I per últim, estructurar el nucli i millorar
la cohesió entre la plaça
Major, la plaça Espanya,
el Passeig d’Andalusia i el carrer Girona.
“El que nosaltres en
diem fer poble”, va remarcar l’alcalde.

Bellavista, ara sí

nicipi de les Franqueses, com pel tarannà de la
seva gent, que sempre ha intentat superar-se
i transformar els problemes en oportunitats.
En els darrers anys, s’han sumat a un conjunt de dèficits històrics (d’urbanització, habitabilitat, accessibilitat,...) noves necessitats en
l’àmbit econòmic i social agreujades amb l’arribada de població estrangera. Necessitats que
han situat el barri en un punt d’alta vulnerabilitat social. És per això que, conscient de tota
aquesta problemàtica, veig avui, més necessari
que mai, l’articulació d’un projecte de millora
global. Cal que des de l’administració fem un
esforç i plantegem un projecte que ajudi a modernitzar i revitalitzar el barri i que Bellavista
pugui així recuperar la seva autoestima. I amb
aquests pensaments, em convenço encara més
de la vigència i la idoneïtat del “Bellavista, Sí!”.
Bellavista Sí! vol dir caminar, i Bellavista vol
tornar a caminar. I a més, vol caminar en un trajecte que està pensat, que té una raó de fons,
que al darrera amaga la vitalitat i l’energia de
tot un barri. Aquest és, precisament, un dels secrets de Bellavista, la contradicció d’un barri que
pateix dèficits i té mancances, però que està
viu d’esperit. Les actuacions que presentem han
d’esdevenir el gran motor, amb la matèria sensible, humana, espontània,..que fa que un barri no
sigui únicament l’agrupació arbitrària d’habitatges i carrers, sinó que sigui, bàsicament, la unió
d’un grup de gent, amb alegries i maldecaps, per
caminar amb una idea conjunta de futur.
Bellavista Sí! és una invitació a l’optimisme, a
la il·lusió col·lectiva, a la superació de les dificultats, a la positivització del moment, a considerar

Cada dimecres al matí,
enfilo pel carrer Girona, travesso la Ronda
Nord, i arribo al carrer
Aragó, el centre del
mercat setmanal de
Bellavista. El barri bull
d’activitat i moviment:
dones amb carretons fent la xerrada, homes amb cistells plens
de verdura, nois joves fent passar l’estona a
la plaça Espanya, un grup de jubilats de camí
cap al casal, estudiants que corren per no perdre el tren, dones nouvingudes a la parada de
taronges,...L’olor de cafè es barreja amb l’olor
de kebabs, la menta, les maduixes que anuncien
que s’acosta el bon temps, el pa acabat de fer,...
És una barreja de gent, d’olors, cultures, colors i
sensacions diverses. És Bellavista.
Saludo a vells amics, a coneguts, i a nous
veïns. M’expliquen els entrebancs del seu dia a
dia: la vorera, l’arbrat, les beques de menjador,
les clavegueres, l’aparcament, l’autobús,...I també parlem de les notícies del diari; de les que
ens semblen més llunyanes i les que no ho són
tant: el lloguer, la hipoteca, la feina, l’educació
dels fills, la crisi econòmica, els tipus d’interès,...
Torno cap a l’Ajuntament absort en un llistat de mancances i dificultats del barri i dels
seus veïns, amb el convenciment que Bellavista
és encara un espai privilegiat tant per la seva
situació, des de la seva alçada es veu tot el mu-

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

Actuacions fetes i
actuacions pendents
El Projecte d’Intervenció Integral de Bellavista
II es caracteritza per presentar tot un seguit
d’actuacions, que estan enfocades a la millora
urbanística, però també a la cohesió social.
L’arquitecte Anna Planas va resumir les actuacions que recull el projecte. 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 ajuts a la rehabilitació
d’elements col·lectius d’edificis; la rehabilitació
de l’escola d’adults i la seva reconversió en casal
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L’Ajuntament de les Franqueses presenta als veïns de
Bellavista el projecte que opta de nou a la Llei de Barris
El públic va estar molt atent a
les explicacions de l’alcalde

infantil i juvenil; 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
passera existent al carrer Ponent; la
construcció d’una passera per a vianants
que travessi la via del tren al costat de la ronda Nord; l’obertura dels patis escolars durant
el cap de setmana; o el foment del comerç de
proximitat, entre d’altres.
El projecte es presenta el 15 d’abril a la
Generalitat de Catalunya. Un cop s’hagin valorat totes les propostes, cap al juny es coneixeran les poblacions que hauran resultat escollides. Recordem que aquest és el segon any
que l’Ajuntament de les Franqueses presenta
el Projecte d’Intervenció Integral per Bellavista
a la Llei de Barris.
la diferència com un valor afegit, enriquidor, que
ens permeti créixer lliures, a la lluita per trencar
les dinàmiques regressives, però també és una
manifestació de la voluntat d’un barri per dignificar-se, per modernitzar-se i per estimar-se.
Bellavista SÍ no és un projecte improvisat
i fruit de l’espontaneïtat, sinó que respon a la
suma d’un conjunt de decisions i reflexions
col·lectives, i democràtiques. L’any passat es va
presentar un projecte elaborat amb la implicació i participació de diversos actors, buscant
el consens en la proposta i començant així a
teixir la xarxa perquè esdevingui un projecte
compartit. Aquest any, s’ha continuat aquest
camí i s’ha treballat per presentar un projecte
millor. Bellavista SÍ! està fet amb i per a les persones de Bellavista i del municipi.
El suport del govern de la Generalitat de
Catalunya, a través de la Llei de Barris, esdevé
una oportunitat única per tirar endavant un
projecte col·lectiu de barri i de ciutat. Un projecte estratègic de millora global del barri que
ordena i actua sobre la ciutat construïda. Tan
de bo siguem capaços d’encomanar aquesta il·lusió per un projecte que estem segurs
que donarà resposta a necessitats concretes i
quotidianes i també a problemàtiques globals
més difícils de resoldre en el dia a dia. Estem
convençuts que treballant ciutadania i administració en un mateix sentit farem del barri
Bellavista i de cada indret del municipi de les
Franqueses un bon lloc per viure.
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Les noves moreres llueixen
a la plaça del Casal Cultural de
Corró d'Avall
Les noves moreres que han
substituït els arbres malalts
que hi havia a la placeta del
davant del Casal Cultural de
Corró d’Avall llueixen des
del mes de febrer. Complint
les previsions de l’Àrea de
Medi Ambient del consistori,
s’ha fet una ràpida actuació
que ha deixat l’espai en perfectes condicions perquè el puguin
gaudir amb tota seguretat els veïns i
veïnes de la zona i del municipi.
A banda de substituir els acers afectats per
un paràsit, s’ha aprofitat l’actuació per renovar
els bancs i les papereres i s’han pintat els pivots que eviten l’entrada de vehicles.
Recordem que malgrat que en els darrers
dos anys s’havien fet diversos tractaments als
arbres, que estaven envaïts per un paràsit, no
van acabar de funcionar malgrat que en alguns
casos l’aspecte exterior podia donar una bona
impressió. Els acers estaven podrits per dins,
tal i com es va comprovar quan es van podar
i per tant la seva retirada era el millor que es
podia fer per motius de seguretat. En l’estat en

La nevada

A més de les moreres, a
la plaça s’han canviat
bancs i papereres

que es trobaven
s’haguessin pogut aclofar, amb
el perill de fer
mal a algú.

Arbres
autòctons
Les moreres que s’han
col·locat, tenen una brancada llarga que permetrà entrellaçar-les perquè quedin igual que com estaven els acers
i d’aquesta manera donin una bona ombra
sobretot els mesos d’estiu.
A diferència dels acers, per són originaris
del nord d’Amèrica, les moreres són arbres
autòctons per la qual cosa s’adapten millor a
la climatologia d’aquí, resisteixen més bé les
plagues i necessiten menys aigua per regar-les.
Tot i els tractaments fets durant més d’un
anys, els arbres afectats d’un paràsit s’han hagut de substituir

Es retiren 15 palmeres a les Franqueses
afectades per la plaga del morrut
S’han retirat palmeres de diversos
tamanys afectats per la plaga

Una quinzena de palmeres
del municipi afectades
amb la plaga del morrut
han estat retirades en
les darreres setmanes. L’actuació, coordinada des de l’Àrea
de Serveis Municipals
de l’Ajuntament de les
Franqueses, l’ha portat a
terme una empresa de la
Garrotxa.
De les 15 palmeres retirades 2 estaven a la via pública i la resta en propietats privades. Abans de retirar-les els tècnics de Medi
Ambient del consistori es van posar en contacte amb els propietaris de les palmeres afectades pel morrut per anar-les a veure i saber les
dimensions i el grau d’afectació, així com l’accés
a lloc on es trobaven i el tipus de grua o maquinària que es necessitava per retirar els arbres.
Ens alguns casos van ser els tècnics de
Medi Ambient de l’Ajuntament els qui va
demanar als propietaris de les palmeres que
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patien aquesta plaga si volien que se’ls retirés
la part que estava afectada i en el altres els
mateixos propietaris havien avisat al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
de la Generalitat.
El servei de Sanitat Vegetal, del DAR ha
contractat una empresa especialista en la retirada de les palmeres i del tractament posterior de les restes vegetals infectades.

Afectació
El morrut de les palmeres és un escarabat de
la família dels curculiònids, de recent introducció al nostre territori, que produeix danys de
gran importància a diferents espècies de palmeres a les que pot provocar la mort. Les larves que surten dels seus ous s’alimenten de la
part més profunda de l’arbre per la qual cosa
els tractaments que es fan quan l’arbre està
afectat són poc efectius.
Les persones interessades en ampliar la
informació sobre el morrut de les palmeres
poden consultar el web de Sanitat Vegetal del
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat, a través del 012 o
de gencat.cat

El passat dia 8 de març
des de l’Àrea de Serveis
Municipals vam haver
d’actuar davant d’una
situació complicada per
la nevada que va caure
a tot el nostre municipi,
tot i que les previsions
metereològiques no preveien la magnitud de
neu que va caure al nostre poble.
A primera hora de la tarda es va posar en
marxa un pla d’Actuació coordinat amb l’Àrea
de Serveis Municipals i l’Àrea de Seguretat
Ciutadana, i els primers llocs d’actuació es varen centrar a Bellavista donat que els carrers
tenen moltes pendents, i són eminentment
perillosos per circular amb qualsevol vehicle.
Donat que estem en un municipi que no
és habitual que ens quedi cobert de neu, els
recursos dels quals disposa l’Ajuntament són
mínims, així que davant d’aquesta situació extraordinària, es va poder comptar amb l’ajuda
de voluntaris com els pagesos que van sortir
als nostres carrers amb els tractors.
Tenint en compte que no disposàvem de
gaire sal, com tots els municipis del nostre voltant, el repartiment de sal es va fer en determinats punts en funció del grau d’utilització i
de perillositat pels vehicles i vianants.
Mentre estava nevant tres tractors van començar a circular per retirar la neu dels carrers, i quan va deixar de nevà van sortir dos
tractors més a tirar la sal. Els tècnics, els operaris de la Brigada Municipal i jo mateix vam
estar en el municipi més enllà de la mitjanit
comprovant els efectes del temporal. Tot i que
també haig d’agrair la col·laboració dels pagesos, perquè van estar circulant fins a la matinada pels carrers de Bellavista i de la resta del
municipi, la qual cosa va ajudar a que l’endemà
tinguéssim els carrers nets per circular amb
bones condicions. També haig d’agrair que els
operaris de recollida d’escombraries, l’endemà
de la nevada, van coordinar-se per acabar de
netejar els carrers i recollir les escombraries.
Passat un parell de dies es va sortir amb una
cuba d’aigua per netejar els carrers de la sal.
Ens hem de felicitar perquè, a banda d’alguns problemes de circulació i alguna caiguda
d’arbres, no es va registrar incidents greus a
les Franqueses. Un cop més haig d’expressar
el meu agraïment als tècnics i treballadors de
l’Ajuntament per la seva professionalitat en
una situació complicada que de forma ràpida
va tenir una resposta eficaç.
Aquesta és la manera de fer les coses des
de l’Àrea de Serveis Municipals i l’Ajuntament,
quan surten situacions i problemes imprevistos donem solucions el més aviat possible perquè és el que els ciutadans i les ciutadanes de
les Franqueses es mereixen.
Josep Badia
Regidor de Serveis Municipals

El temporal de neu que va caure el dilluns 8
de març va afectar especialment Bellavista, per
la seva alçada i la pendent del carrers. Tanmateix, l’endemà del temporal el municipi va
recuperar la normalitat al llarg del dia. El Pla
d’Alerta pel temporal de neu es
va desactivar a les Franqueses al migdia.
L’acció coordinada
entre les àrees de
Seguretat Ciutadana i de Serveis va
fer possible que
s’actués amb rapidesa la tarda de
dilluns, sobretot a
Bellavista, on van arribar a caure fins a 10
centímetres de neu.
La situació es va agreujar a
conseqüència dels pendents que presenten
diversos carrers de Bellavista per la qual cosa
el dispositiu establert per l’Àrea de Serveis
Municipals es va concentrar de manera especial aquí. Fins passada la mitja nit els tècnics,
operaris de la Brigada Municipal i el regidor
de Serveis Municipals, Josep Badia, van estar
treballant.
Dues màquines per escampar sal i dues
màquines amb pales per treure neu van començar a actuar a partir de mitja tarda, tan
bon punt va deixar de nevar. Amb tot i això,

la circulació va ser difícil i
en alguns llocs, a causa de
les lliscades dels vehicles, la
circulació es va veure interrompuda. La Ronda Nord,
tot i la nevada, no es va tancar,
encara que els accessos
van presentar dificultats.
En tot el municipi es va fer
servir un total de 8.750 quilograms de sal.
Incidències
En canvi, dilluns a la tarda,
tot i la ràpida actuació dels responsables municipals, la circulació va ser difícil en alguns llocs,
sobretot en alguns accessos de la
Ronda Nord. També es van produir
petits incidents amb cotxes incontrolats
per la neu i per no portar cadenes i topades
de poca consideració, sense constància de
ferits.
A banda de l’afectació al trànsit, la intensa nevada va provocar
d’altres incidències, com per
exemple a l’antiga bòbila de
ceràmiques Font, a la carretera
comarcal de Cardedeu, al polígon Ramassar, on es va enfonsar pel pes de la neu. També va
caure un arbre al carrer Tulipa de
Corró d’Amunt.

Les màquines
llevaneus van actuar
de seguida que va
deixar de nevar

El Centre de
Coordinació
Operativa, format abans de
les 16’00 amb
el Cap de Serveis,
Manel Fernández; el
Cap de Seguretat Ciutadana, Joaquim Martín; el
regidor de Serveis, Josep Badia; i
el regidor de Política Territorial i Obra Pública,
Juan Antoni Marín, van donar per finalitzada
la situació d’emergència a les 21’00 hores. Tot
i això es va mantenir els serveis en situació
d’alerta en previsió de gelades durant la nit de
dilluns a dimarts.
Restabliment de les classes escolars dimecres.
Una de les conseqüències de la nevada va
ser la suspensió de les classes a l’escola Bellavista-Joan Camps i a l’IES Lauro de Bellavista.
La resta de centres educatius
del municipi van mantenir
els serveis mínims. El
dimecres 10 de març
la situació va quedar del tot normalitzada.
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Bellavista, la zona més afectada
per la nevada del 8 de març al
municipi
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La nevada va deixar
boniques imatges
a les Franqueses

Més de 1800 alumnes de les Franqueses reben una
carmanyola per portar l’esmorzar i contribuir a la
reducció de residus
Els escolars de les Franqueses del Vallès de
0 a 12 anys han rebut una carmanyola i un
tríptic informatiu en el marc d’una campanya
del Patronat Municipal de Cultura, Educació,
Infància i Joventut destinada a contribuir
en la conscienciació de la reducció
de residus.
Amb aquesta iniciativa es
volen minimitzar els embolcalls d’alumini, bosses de
plàstic o plàstic film que es
generen a diari a les escoles per portar l’esmorzar,
ja que suposen una problemàtica mediambiental
tant en la seva elaboració
com en la seva eliminació.

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

A la vegada, es promou un esmorzar més saludable, a base de fruites o entrepans i no de
brioixeria industrial.
Els centres educatius en els quals s’han
distribuït les carmanyoles són les
escoles bressols municipals
Tres Bessones, Massagran
i Cavall Fort i les escoles d’educació infantil i
primària Joan Sanpera i
Torras, Escola BellavistaJoan Campas, Guerau
de Liost, Camins i Colors.
En total, el nombre
d’alumnes que han rebut
les carmanyoles ha estat de

més de 1.800, dels quals uns 240 corresponen
a les escoles bressols municipals i uns 1.600 a
les escoles d’educació infantil i primària.
Sensibilització
A l’original tríptic informatiu que s’ha repartit es detalla la manera d’utilitzar la carmanyola, així com els efectes de la problemàtica
de l’ús del plàstic o alumini.
Amb la campanya “Fes servir la carmanyola”, es vol sensibilitzar als i les alumnes, professors/es i pares i mares del perjudici que suposa
l’augment de residus i la seva conseqüència sobre el medi ambient i la salut de les persones.
La utilització de la carmanyola cada dia per
anar a l’escola amb l’esmorzar suposa un estalvi en el malbaratament de recursos, aigua,
energia i contaminació.
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Comencen les obres de
pavimentació de l’aparcament
de Can Mònic
El 6 d’abril van començar
les obres de pavimentació de l’aparcament
de Can Mònic per
la qual cosa des
d’aquest
dia
no es podrà
estacionar ni
circular en tot
l’espai, la zona
compresa entre
la via del tren, la
Ronda Nord i els
carrers de Joaquim
Mir i de Francesc Gimeno. Aquesta actuació entra
dins de les millores complementàries
a realitzar per la Generalitat amb motiu del
soterrament de la Ronda Nord que restaven
pendents de fer.
L’actuació consisteix en pavimentar l’aparcament, col·locant i pintant la senyalització horitzontal adient per delimitar les places d’estacionament i sentit de circulació. També es donarà
continuïtat a la vorera perimetral de l’aparcament que en l’actualitat es troba parcialment
executada per tal de millorar les condicions de
trànsit de vianants i accessibilitat de la zona.

Les obres de pavimentació
duraran tres mesos

L’espai actualment té una superfície de grava sense cap
marca ni indicacions de circulació.
Amb aquesta pavimentació i racionalització
del trànsit a la zona quedaran 151 paces d’aparcament per a turismes
i 3 places que es
reservaran per a
estacionaments
de minusvàlids.
El termini previst
de l’obra és de tres mesos.
D’aquest temps, els dos primers mesos hi haurà el gruix
de l’actuació amb el moviment de terres i l’extesa del
ferm. Les vorades i senyalització
definitiva ocuparan les ultimes
setmanes dels treballs.
El cost de l’obra, que assumeix l’empresa pública de la Generalitat GISA com a
complement del soterrament de la Ronda
Nord és de 199.1999 euros.

L’Ajuntament adquireix tres mòduls
prefabricats per acollir dependències
policials i alguns serveis socials
Els mòduls van acollir provisionalment
l’escola Camins

L’Ajuntament de les
Franqueses
del
Vallès ha formalitzat l’adquisició
de tres mòduls
d’edifici prefabricat que estaven instal·lats
al carrer Rafael
Alberti que durant
uns mesos van servir
d’aulari provisional per al
CEIP Camins, fins que no es va
construir la nova escola.
L’adquisició s’ha fet a l’empresa Soluciones
de Edificación Integrales i Sostenibles (SEIS), SA,
de Madrid, que és l’empresa a qui se li havia
llogat els mòduls, per un preu de 348.856’10
euros. L’operació es fa amb la intenció d’allotjar-hi d’altres serveis municipals, com les depen-
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dències de la Policia Local de les Franqueses i
algun dels serveis que es presten des de l’Àrea
de Polítiques Socials, Igualtat i Sanitat.
“Estem contents d’haver fet aquesta operació, ja que permet que l’ajuntament resolgui
un problema greu d’espai, de manera immediata i durant força temps, i així posposar inversions que difícilment es poden fer en un
moment de crisi econòmica”, explica l’alcalde,
Esteve Ribalta. L’adquisició d’aquests mòduls
aporten una superfície útil de 424,26 metres
quadrats i permetran d’una banda, esponjar
l’edifici consistorial i de l’altra, que el cos de la
policia pugui tenir “unes instal·lacions dignes,
modernes i que donin resposta als ciutadans
tal i com es mereixen”, manifesta el regidor de
Seguretat Ciutadana, Josep Randos.
Els responsables municipals subratllen el
fet que els mòduls ja estan instal·lats, i que
per tant l’Ajuntament no ha de pagar ni el seu
transport ni les obres d’instal·lació, fet que suposa un estalvi important de diners.

Prop de 300 llars
han sol·licitat la
bonificació de la
taxa d’escombraries
per utilitzar la
deixalleria
La utilizació de la deixalleria
comporta bonificacions a la
taxa d’escombraries

L’Ajuntament de
les Franqueses ha
rebut prop de
300 sol·licituds
per a la bonificació de la
taxa d’escombraries
per
fer-ne ús de la
deixalleria. Concretament s’han
presentat 279 sollicituds de bonificació de
la taxa de recollida, tractament i
eliminació d’escombriaires i altres residus urbans que compleixen el requisit d’utilització de
la deixalleria municipal fins a 12 vegades i 16
sol·licituds de bonificació per ús de la deixalleria fins a 6 vegades (o entre 6 i 11).
La xifra suposa un increment notable respecte de l’any passat, ja que les sol·licituds presentades va ser de 207 per ús de la deixalleria
fins a 12 vegades i de 24 per l’ús de 6 vegades
(6 a 11).
Aquesta bonificació s’aplicarà segons marca l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa, en
el rebut de 2010 i pot ser de fins al 12 %
en funció de la utilització de la deixalleria. La
utilització de la deixalleria al llarg del 2010
comportarà, igualment, bonificacions per al
següent exercici.
Quan s’acrediti haver utilitzat 6 vegades
l’any la deixalleria portant residus voluminosos o per reciclatge (mobles, electrodomèstics,
olis....), la tarifa a aplicar serà una reducció del
6 per cent.
La reducció s’ampliarà fins a un 12 % quan
s’acrediti haver-la utilitzat 12 vegades, sense
que siguin acumulables les dues bonificacions.
Aquestes mesures complementen les
campanyes que es realitzen des de l’Àrea de
Medi Ambient del consistori amb l’objectiu
de conscienciar a la ciutadania en matèria de
reciclatge i reducció de residus, especialment
els que tenen més incidència sobre el medi
ambient.

Durant el mes de març s’ha realitzat un Cicle
de Conferències d’Història Moderna i Contemporània de Catalunya a càrrec de la historiadora de Cardedeu Assumpta Montellà al
Centre Cultural Can Ganduxer.
Aquesta activitat, gratuïta i organitzada pel Patronat Municipal de Cultura,
Educació, Infància i Joventut de les
Franqueses, constava de quatre
sessions que s’han realitzat els
dimarts i dimecres.
Durant les sessions s’ha
fet un repàs a la recent història del nostre país des de
la guerra del 1714, tocant
temes com la pèrdua de les
llibertats, la primera conferència, la revolució industrial, a
la segona, el catalanisme polític,
en la tercera i els quatre Presidents, amb la qual va finalitzar el
cicle.

Cal destacar l’elevada assistència que han tingut
aquestes conferències realitzades a la sala d’actes de Can Ganduxer.

S’acosta Sant Jordi
i presentem llibre
S’ acosta la diada de Sant
Jordi i aquest any, per primer cop, volem fer de la
diada de la cultura al nostre poble una festa al carrer. Una festa que s’adreça
bàsicament als més petits
que són els lectors i escriptors del futur. Fent festa i activitats per als nens
i nenes, amb titelles, jocs i tallers culturals els
farem participar i gaudir d’una diada tan nostra
i que en el futur ha de ser seva.
Acabarem la diada amb lectura de poemes
per a totes les edats que ens permetrà recordar el gran poeta desaparegut ara fa 25 anys i
que sembla encara, 25 anys després de la seva
mort, un poeta poc interessant o fins i tot molest dins de l’àmbit del poder a casa nostra i
que es deia Salvador Espriu.
El dia 20 d’abril, dimarts, presentarem el
darrer llibre de la col·lecció “les Franqueses”.
Serà el darrer dels tres volums dedicats a recollir els 70 anys de la història recent del nostre municipi. És un recull de la nostra història
des de l’any 1959 fins les primeres eleccions
municipals democràtiques. En aquest llibre es
fa un recull de la història, les vivències i els
esdeveniments dels nostres pobles i com no,
dels protagonistes.
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Esperem que ens acompanyeu en la celebració
de la diada festiva al carrer on a més a més podrem comprar llibres i roses i també gaudirem
de la festa amb els mes petits. També us esperem a la presentació del llibre que farem a Can
Ganduxer amb els autors i alguns dels nostres
protagonistes mes directes, tot i que la història
dels pobles es fa entre tots els veïns i veïnes
que conformen la comunitat.
Ens agradaria que gaudíssim plegats de San
Jordi i del llibre.

L’Aula
d’Universitat
a l’Abast
continua
d’abril a juny
L’Aula d’Universitat a l’Abast (AUA) de les
Franqueses del Vallès continuarà en aquest
segon trimestre del 2010 amb temes com els
drets dels treballadors, els comportaments
alimentaris o el turisme cultural. Aquesta iniciativa, que es va posar en marxar a finals de
gener al Centre d’Art i Noves Tecnologies
de Can Font, està impulsada per la Fundació
Universitària Martí l’Humà i possibilita una
formació permanent a persones adultes de
tots els nivells i edats.
L’horari d’aquestes de les sessions que es
fan sempre en dijous és de 18’30 a 20’00 al
Centre d’Art i Noves Tecnologies Can Font
de Corró d’Avall, al passeig de Pedraforca, 22
de Corró d’Avall. L’assistència a les conferències és gratuïta.
El programa de l’Aula d’Universitat a
l’Abast en el període abril-juny 2010 és el
següent:
22 d’abril: Cèsar Alcalà “Guerra Civil i Repressió al Vallès Oriental”
6 de maig: Eduard Navarro “1 de Maig. Els
drets dels treballadors”
20 de maig: Lidia Cuesra “Transtorns en els
comportaments alimentaris: anorèxia i bulímia”
3 de juny: Carles Fernández “Turisme cultural al Vallès Oriental”
17 de juny: Mercè Capo “Què vol dir menjar
de forma saludable”

CUlTUrA

Elevada assistència al cicle de
conferències d’Història de Catalunya
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Teresa Buigues i Poveda
Regidora de Cultura
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NAIXEMENTS

DEFUNCIONS

Aaron Gratereaux Turbi

26-11-09

Dolores Bouier Alonso, 85 anys

Malak Aghrib

30-11-09

Eusebio Pricas Duranza, 71 anys

06-01-10

Gerard Jiménez Maspons

02-12-09

José Granero González, 57 anys

04-02-10

Lucia Mañas Domene

01-12-09

Rosa Emilio Vidal, 88 anys

06-02-10

Javier Ramon Robles Juanpere, 49 anys

23-02-10

Max Krykorka

02-12-09

Lluc Colomé Blancas

14-12-09

Yaser El Arrak

17-12-09

Mario Ferre Pacheco

18-12-09

Martina Ramírez Jurado

21-12-09

Sara Valencia Hernández

21-12-09

Lucía Velarde Gregorio

27-12-09

Noa Romero Maestre

30-12-09

Naira Leiva Faner

03-01-10

Dakota Ramírez Jurado

06-01-10

Aina Zabala Guerrero

12-01-10

Asier Yuste Hernández

12-01-10

Martina Lázaro Navarro

10-01-10

John Hamilton García Salazar

05-01-10

Iris Villanueva Calahorro

18-01-10

Wissal Benhdach

08-01-10

Adam El Farhouni

18-01-10

Marc Moragas Dapena

20-01-10

Paula Gil Lozano

20-01-10

Bruno García Pérez

22-01-10

Martina Manzano García

21-01-10

Chloe Castilla Marín-Serrano

19-01-10

Youssef Amghar Ketami

24-01-10

Arnau Leiva Peña

27-01-10

Michele Suárez Entrena

01-02-10

Raúl Díaz Simón

31-12-10

Juan Lobero Ruiz

03-02-10

Mohamed Taha Yajouri

09-02-10

Alex Valentin Martin

08-02-10

Nantenee Conde

10-02-10

Alex Edo Leal

05-02-10

Soraya El Abbass

11-02-10

Iris Montejano Aragay

20-02-10

Gerard Benítez Carmona

20-02-10

Sara López Sánchez

24-02-10

Júlia Ribell Pujol

21-02-10

Anna Sánchez Pérez

24-02-10

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

TELÈFON
DEL SERVEI
DE RECOLLIDA
DE MOBLES I
TRASTOS

900 101 338
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06-01-10

TELÈFON
D’AVARIES
DE SOREA
902 250 370

A principis de febrer va
declarar un incendi a
l’altell d’un pis situat
al número 60 del
carrer Extremadura a Bellavista. La
Policia Local de
les Franqueses i
els Bombers van
rebre la trucada a
la vegada i diversos
efectius es van traslladar ràpidament al domicili per desallotjar-lo i per
fer les tasques pertinents per
extingir les flames. L’incendi va quedar
totalment extingit en una hora i no va provocar ferits.

Sis adults i un menor de nacionalitat equatoriana que
vivien a la planta baixa
del pis van ser desallotjats per possible perill
d’esfondrament
de
l’altell i han passat la
nit en un hotel de les
Franqueses. Els tècnics
municipals van fer les
valoracions oportunes
i van considerar que les
persones desallotjades podien tornar al pis, tot i que no
van poder accedir a l’altell ja que va
quedar precintat.
Els fets es van posar en coneixement de la
propietària de l’habitatge.

La Policia Local de les Franqueses
incauta 320 gr. de cocaïna amb un
valor superior als 21.000 euros
La Policia Local de les Franqueses del Vallès va
incautar a mitjan del mes de març 320 grams
de material estupefaent, suposadament cocaïna, en el decurs d’una operació de control
realitzada a Bellavista. Aquest material pot tenir un valor de mercat superior als 21.000 en
funció de la seva puresa.
Els fets van passar al voltant de les 19 hores a la plaça Espanya de Bellavista quan la Policia Local de les Franqueses realitzava tasques
de control viari i seguretat ciutadana.
Els agents van comprovar que hi havia un
conductor que presentava signes de trobar-se
nerviós i donava respostes incoherents motiu
pel qual va ser requerit a identificar-se. Amb
la documentació en poder dels agents, el conductor va fugir corrent en direcció Granollers,
abandonat en vehicle.
En aquests moments es va iniciar una persecució a peu per part dels agents que no el
van poder detenir en perdre-li la pista a la
zona de l’Hospital de Granollers.
Quan es va procedir al registre del vehicle
es van trobar dues bosses amagades sota el
seient amb contingut estupefaent, suposadament cocaïna, que caldrà confirmar pel laboratori dels Mossos d’Esquadra, que és on es
portarà el material intervingut.
La substància intervinguda, 320 gr. suposadament de cocaïna pot arribar a tenir un valor
en el mercat superior als 21.000 euros segons
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la seva puresa i distribució
que es faci. La Policia
Local de les Franqueses també ha
incautat el vehicle un Nissan
Almera
de
color vermell
que ara es
troba a les
dependències
municipals de
les Franqueses.
Donat que
el conductor va
mostrar la seva
identitat en el control resta pendent que
en breu es pugui efectuar per
part dels Mossos d’Esquadra la seva
detenció.
L’inspector en cap de la Policia Local de
les Franqueses, Joaquim Martín, ha fet una positiva valoració de la intervenció assenyalant
que “aquestes ràpides i eficients actuacions
així com altres campanyes de prevenció, vigilància i seguiment que es realitzen de manera
periòdica per part dels agents eviten que ni
Bellavista ni qualsevol altre nucli del municipi
puguin ser focus de delictes relacionats amb
estupefaents”.

Detenció de
quatre persones
per robatoris
La Policia Local de les Franqueses del Vallès
va detingut quatre persones el dissabte 13 de
març en sengles actuacions realitzades a partir
dels avisos dels veïns.
La primera va tenir lloc sobre les 8.30 h i es
va tractar d’un delicte de robatori amb força a
l’interior d’una nau industrial situada al carrer
Suïssa, del Polígon Industrial de Llerona.
Gràcies a un avís dels veïns, la Policia Local
va poder localitzar un camió sospitós en qual
hi anaven dues persones que portava material
sostret del dipòsit municipal del carrer Suïssa.
Els dos detinguts van ser imputats d’un delicte de robatori amb força i es va intervenir el
vehicle. Els detinguts, de nacionalitat espanyola,
resideixen a Canovelles i tenen antecedents
pel delictes similars.
D’altra bada, també el mateix dissabte sobre les 12 del migdia un altre avís dels veïns va
alertar d’un possible robatori en un domicili
del carrer Migdia de Corró d’Avall en veure
que una persona pujava a la façana d’una vivenda.
Una patrulla de la Policia Local es va desplaçar al lloc, moment en el qual
els presumptes lladres van
fugir per les taulades.
Tanmateix, la policia
va identificar dos
possibles còmplices acompanyants i va
i n t e r ve n i r
el vehicle
que utilitzaven, dins
del
qual
hi havia un
televisor de
pantalla plana ocult amb
una manta. Les
empremtes a l’aparell poden facilitar les
posteriors
investigacions
del cos de Mossos d’Esquadra. El
vehicle intervingut va quedar en custòdia de
la Policia Local al dipòsit municipal. Aquests
detinguts resideixen a Barcelona i són de nacionalitat peruana.
L’Àrea de Seguretat Ciutadana del consistori valora molt positivament la important collaboració dels veïns del municipi alertant quan
es produïen fets delictius a les Franqueses que
ha estat clau perquè s’hagin pogut efectuar les
esmentades detencions.

seGUreTAT CiUTAdAnA

Incendi en un altell
d’un pis de Bellavista
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Sant Jordi hauria de ser dia festiu?

Jordi Puig
47 anys, Corró d’Avall

Ana Morillas
33 anys, Corró d’Amunt

Mari Martínez
22 anys, Bellavista

Ana Obis
38 anys, Llerona

Felip Guinart
67 anys, Marata

Creu que sant Jordi
hauria de ser dia festiu?

Creu que sant Jordi
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Creu que sant Jordi
hauria de ser dia festiu?

Sí, i tant, a més a més, jo em
dic Jordi. Crec que hauria
de ser festa Sant Jordi abans
que altres com el dia de la
Constitució o de la Hispanitat.

Sí, és una Diada catalana i
s’haurien de potenciar una
mica més les nostres festes.

No, no ho celebro de manera
especial i per això m’és igual
que sigui festiu o no.

regaleu rosa, llibre
o les dues coses?

regaleu rosa, llibre
o les dues coses?

Tots els dies de festa són
benvinguts, encara que amb la
crisis ja hi ha gent que té molts
dies de festa, estaria bé que fos
una festa reconeguda.

regaleu rosa, llibre
o les dues coses?

Llibre i rosa, el meu marit ens
regala roses a tots els de casa i
nosaltres fem el llibre i també
cau una rosa.

No regalo llibres perquè la
meva parella no llegeix gaire,
alguna vegada he regalat la
rosa i ell a mi sí que me la
regala cada Sant Jordi, però
torno a dir que sense que li
donem una gran importància.

Crec que no hauria de ser
festa. A pagès és diferents
perquè treballem sempre,
però en altres llocs ja es fa
festa a partir de divendres al
migdia.

Llibre i rosa, la rosa la compro
al carrer i el llibre a la llibreria
de la plaça de l’Espolsada

opteu per la rosa tradicional o les més modernes
de diversos colors?
La vermella, la de sempre,
normalment la compro en les
parades que es posen al carrer,
allà on coincideix que la trobo,
però sempre vermella.
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Penseu que aquesta
tradició es pot perdre?
M’agradaria que es mantingués
i per això millor que fos un
dia festiu. Això ajudaria a que
es mantingués, la gent sortiria
encara més al carrer i la viuria
més, com el Dilluns de Pasqua
de la Mona. Torno a dir que
s’ha de treure algunes més
assenyalades i posar aquesta
que és tant destacada com
l’Onze de Setembre, encara
que menys institucional.

opteu per la rosa tradicional o les més modernes
de diversos colors?
La vermella de tota la vida, és
la més maca i la més natural
i sempre la compro en una
floristeria. Som previsors i no
espero a trobar-la en una de
les parades que es munten.
No em fa el pes para en una
benzinera a comprar-la, no fa
Sant Jordi.

Penseu que aquesta
tradició es pot perdre?
Crec que a la llarga s’acabarà
perdent pel fet de ser una
tradició catalana. Aquest símbol
de la rosa potser es mantindrà,
però al final si es manté serà
només una festa comercial
tipus Sant Valentí.

opteu per la rosa tradicional o les més modernes
de diversos colors?
A mi m’agrada que em regalin
roses de colors perquè són
diferents, les negres o les
blaves són maques i no són
les típiques. De vegades les
compra en una floristeria i
altres ho fa al carrer en les
parades que es posen, depèn
del temps que hagi tingut.

Penseu que aquesta
tradició es pot perdre?
Jo crec que es mantindrà o
que s’anirà perdent. No crec
que vagi a més perquè en
general les tradicions s’estan
perdent, el Nadal, la Mona,
etc. I entre les parelles també
tampoc és el mateix la rosa al
principi de la relació que al cap
d’uns anys.

regaleu rosa, llibre
o les dues coses?
Si puc regalar el llibre ho
regalo, però més per ell que
per mi, perquè em dóna una
mica igual, jo no ho celebro
especialment, però ho faig per
la parella perquè amb ell sí que
li agrada

opteu per la rosa tradicional o les més modernes
de diversos colors?
Això sí, quan ho faig, ha de ser
vermella, quan veig les blaves
em poso malalta, no m’agraden
gents, en tot cas vermella.

Penseu que aquesta
tradició es pot perdre?
Penso que totes les tradicions
s’estan perdent, ara ho veiem
amb els toros. No sé si sóc
massa negativa, però tot el que
sembla tradicional cada vegada
es valora menys i al final
potser es perdrà.

regaleu rosa, llibre
o les dues coses?
No acostumo a fer aquests
regals, m’agraden més els de
Nadal o Reis. No m’agrada
massa i a casa ja ho sabem.
Quan ho he fet alguna
vegada procuro que estigui
acompanyada l’un objecte
que duri per sempre com
una ceràmica o alguna cosa
semblant.

opteu per la rosa tradicional o les més modernes
de diversos colors?
Si l’hagués de regalar compraria
la vermella perquè el vermell
m’agrada molt, és un color que
m’agrada.

Penseu que aquesta
tradició es pot perdre?
Jo penso que s’anirà perdent
i en això influirà la situació
econòmica. En situacions com
les d’ara la gent deixarà de
fer despeses que no siguin
tant necessàries. Crec que es
perdrà perquè són cèntims
que et pots estalviar.

Els alumnes de tercer del CEIP Guerau
de Liost visiten l’Ajuntament
El divendres 21 de març els alumnes del 3er
curs de primària A i B del CEIP Guerau de Liost van visitar l’edifici de l’Ajuntament de les
Franqueses. Una cinquantena d’escolars, acompanyats dels seus mestres, van recórrer les diferents dependències i àrees del consistori.
És la primera vegada que alumnes d’aquest
centre escolar del municipi realitzen aquest
tipus de visita a l’Ajuntament. Durant el recorregut els nens i nenes van rebre explicacions
sobre els serveis que es presten a les diferents
Àrees, com ara la Policia
Local i fins i tot van poder pujar al campanar per veure la maquinària del rellotge de
l’edifici.
BUTLLETÍ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

Acabat el recorregut, els alumnes van ser rebuts per l’alcalde Esteve Ribalta. Primer van
tenir ocasió d’entrar al despatx, on molts dels
nens i nenes van tenir l’ocasió d’asseure’s a la
cadira de l’alcalde. En aquest despatx van fer
la curiosa petició de demanar-li la clau de la
ciutat que utilitzen els Reis Mags quan visiten
el municipi la nit de Reis. Altres menuts van
demanar a l’alcalde un autògraf.
La visita va finalitzar a la sala de plens on
van realitzar diverses preguntes sobre el funcionament del consistori, el temps de durada
del càrrec d’alcalde o qui havia fet l’edifici de
l’Ajuntament.

Els escolars van
visitar diverses dependències municipals,
el despatx de l’alcalde i la sala de plens

El passat 12 de març la
Biblioteca Municipal
de les Franqueses va acollir
dues activitats
en motiu del
Dia Internacional de les
Dones que
es celebra el
8 de març, un
espectacle a càrrec de la companyia Re-Creat i el lliurament de fons documental
en matèria de dona dins del Dia Internacional
de les Dones.
L’acte, que va comptar amb la presència de
la regidora de Cultura, Teresa Buigues, la regidora de Polítiques Socials, Gisela Santos i la
directora de la biblioteca, Eva Comellas, es va
iniciar amb la donació.
Gisela Santos, en una breu intervenció, va
recordar que la donació del fons documental
en matèria de dones de l’Àrea s’emmarca en
el Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats per a
Homes i Dones de les Franqueses promogut
per la regidoria.
Teresa Buigues, de la seva banda, va agrair aquesta donació alhora que va destacar la
importància d’actes com el que es va fer a la

Biblioteca Municipal en motiu del Dia Internacional de les Dones.
El fons documental inclou material sobre el moviment de dones,
produccions de dones, llibres de
temàtiques específiques com ara
la coeducació, el món laboral, la
política... També inclou una selecció de contes i llibres de literatura infantil que tenen en compte la
igualtat d’oportunitats i no reprodueixin estereotips sexistes.
Tot seguit es va representar l’espectacle “A dues veus”, a càrrec de la companyia franquesina Re-Creat, protagonitzat per
la ballarina de Granollers Helena de la Torre i
l’actriu de les Franqueses Sara Martínez.
La proposta, d’una gran qualitat interpretativa, va consistir en lectures sobre el món
femení on interactuen la
veu i la dansa. Les actrius van aportar
un recull literari
de poesia i de
prosa amb textos de Marta
Pesarrodona,
Montserrat
Abelló o Mario
Benedettin, entre d’altres.

És absurd que haguem de perdre el
temps i les energies en temes com
aquest, i em refereixo a la polèmica
que ha desencadenat la regidora
Sra. Isart, demanant
explicacions sobre el nou local de Serveis Socials a Bellavista. La polèmica s’ha desencadenat amb les seves declaracions en el ple de
l’Ajuntament del 25 de febrer passat i al butlletí de CiU, cosa que ja no sorprèn a ningú,
ja que deixa clara quina postura d’ideals polítics està utilitzant. Voldria recordar a la senyora Isart, que quan era regidora de Polítiques
Socials d’aquest Ajuntament i era la persona
responsable de l’organització d’aquest projecte, sabia perfectament que era un dels objectius del nostre govern actual. Si realment quan
era regidora s’hagués pres seriosament aquest
i d’altres projectes que tenim en marxa, ara
no estaria formulant preguntes de l’estil: què
s’ha fet fins ara amb un local buit i pagant un
lloguer de 900€ /al mes?

La meva resposta és molt clara, i com a responsable actual de l’Àrea de Polítiques Socials,
contestaré amb arguments ferms, contrastables i de sentit comú. El projecte del local de
Serveis Socials a Bellavista era i és un dels temes que més ens ha preocupat des de l’Àrea,
sent en primer lloc un objectiu clau per donar
un servei digne als ciutadans i ciutadanes del
nostre municipi.
El local actual al carrer Aragó s’ha fet petit,
els serveis estan saturats i volem redistribuir la
resta de serveis complementaris entre els diferents equipaments municipals, escola d’adults,
local del carrer Cardedeu, i altres equipaments
destinats al serveis socials.
El nou local disposarà d’una distribució interior més diàfana, alegre, lluminosa i moderna,
d’acord amb la nostra visió d’una atenció a la
ciutadania més dignificada i oferint centralitat,
proximitat i punt referencial del nostre ajuntament. L’objectiu que tenim és que tots els ciutadans i ciutadanes de Bellavista puguin accedir als serveis d’una manera directa i còmoda.
No s’ha pogut engegar el projecte fins a
data d’avui per diversos motius, que resumiré
a continuació:

Nou local de
Serveis Socials
a Bellavista
El nou local de Serveis Socials a Bellavista, que
estarà situat a la plaça d’Espanya, cantonada
carrer de Provença, serà una realitat en pocs
mesos. Un cop aprovat el projecte com un
dels que formen part dels Fons Estatals per
a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL)
2010, amb un pressupost de 195.682 euros,
aquest mes d’abril el procés ha continuat amb
l’obertura de pliques i seguirà amb l’adjudicació i execució de l’obra.
El període de realització d’aquest projecte és de quatre mesos. El nou local permetrà
ampliar i millorar el serveis que es donen des
de l’Àrea de Polítiques Socials actualment al
carrer d’Aragó.
La superfície d’aquest local és de 120 m2
aproximadament. El projecte preveu la eliminació 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 despatxos, i
una zona privada per al personal.
L’accés al nou local de Serveis
Socials de Bellavista es farà des de
la plaça d’Espanya.

PolíTiQUes soCiAls

Celebració del Dia
Internacional de les Dones

21

Imatge virtual del projecte del
nou local de Serveis Socials

-En primer lloc, haig de recordar que tant la
senyora Isart, com la senyora Garcia i CiU,
van decidir no aprovar els pressupostos del
2008, quedant en l’actualitat prorrogats, i deixant perdre oportunitats d’inversions locals
necessàries per tirar endavant el projecte de
l’actual equip de govern.
-Malgrat no haver-hi possibilitats d’invertir en
el projecte del nou local, nosaltres hem apostat per buscar altres vies de finançament. Finalment, aprofitant les oportunitats que ens
plantegen els Fons Estatal Per a l’Ocupació
i la Sostenibilitat Local del 2010, vam decidir
presentar aquest projecte. I estem contents
perquè ha estat aprovat pels organismes centrals, amb un pressupost total de 195.682 €,
amb mobiliari inclòs.
Aquesta és la realitat, prou de demagògies.
Nosaltres realment volem fer coses pel municipi, pels seus ciutadans i les seves ciutadanes i
estem sumant esforços i hem deixat a un costat les polèmiques destructives que estan fent
els senyors i les senyores de l’oposició. Siguem
assenyats i utilitzem l’arma més valuosa de totes, la del sentit comú.
Gisela Santos Gonçalves
Regidora de Polítiques Socials, Igualtat i Santitat

Corró d’Amunt, Marata, Llerona, Corró d’Avall, Bellavista
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El parc El Mirador de Bellavista acull amb
gran èxit el XVIII Cros Escolar i XV Cros Popular
El XVIII Cros Escolar i XV Cros Popular de les
Franqueses del Vallès organitzat pel Patronat
Municipal d’Esports amb la col·laboració del
Consell Esportiu del Vallès Oriental que es va
celebrar al gener va augmentat la participació
d’anteriors edicions arribant enguany als 548
corredors i corredores.
La nova ubicació del la prova, al Parc El Mirador del Bellavista, va ser tot un èxit, tant pel
que fa als aspectes organitzatius com al recorregut, que va agradar als atletes. El canvi d’ubicació, l’any passat es va fer al Parc de Mil Pins
de Corró d’Avall, era la principal novetat en
aquesta edició del Cros. Els diferents traçats,
amb distàncies adaptades a l’edat dels participants, es van dissenyar al llarg del Parc El Mirador, un espai de Bellavista molt adequat per
activitats populars i que encara es dinamitzarà
més amb la construcció de l’Escola Colors que
s’està fent en l’actualitat just al costat.
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Pel que fa a la competició, com
és habitual les primeres curses que es van fer van ser
les dels corredors de
més edat, a partir de
dos quarts de deu
del matí, per tal que
els nois i noies més
petits participessin
quan les temperatures eren més altes.
Al Cros, com
cada any, van participar
escoles de la comarca i
del municipi. Un dels centres educatiu que més s’ha
implicat enguany, amb premi per
categoria inclòs, ha estat l’Escola Camins, que
també va tenir guanyadors individuals.

El Racó del Joc, nou servei per
als més menuts del Complex
Esportiu Municipal
El dilluns 25 de gener es va posar en marxa
amb una jornada de portes obertes a partir
de les 17.15 hores El Racó del Joc, un nou servei per als més menuts que ofereix el Complex Esportiu Municipal de les Franqueses.
L’entrada en funcionament del nou servei va
comptar amb l’assistència de l’alcalde, Esteve
Ribalta, el regidor d’Esports i Serveis Municipals, Josep Badia i la coordinadora tècnica del
CEM Les Franqueses, Silvia Miñambres.
Nous serveis
per als usuaris de
la instal·lació

BUTLLETÍ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

El Racó del Joc és un espai tancat i exclusió
per als abonats pensat perquè els menuts puguin aprendre jugant, divertirse i desenvolupar la seva
creativitat a través de
jocs adequats a les
seves edats en
grups de com a
màxim 12 infants i amb un
tècnic qualificat
en tot moment
a la sala.
L’horari
de
funcionament
del nou servei serà de les
17.15 hores a les
19.30 hores de dilluns
a divendres coincidint amb tot
el període escolar. Les tarifes
que s’han establert són les següents: 1,25 euros per franja
de 15 minuts; 4 euros per una
hora i 8 euros l’horari complet, de 17.15 hores a 19.30
hores. Com a promoció d’inici
del servei, el CEM ofereix un
descompte del 50 % en el preu
d’horari complet. Per deixar els infants no caldrà inscripció, l’acollida es
farà per ordre d’arribada fins a omplir
el grup.

El lliurament de premis va anar a
càrrec de l’alcalde de les Franqueses, Esteve Ribalta, el
regidor d’Esports, Josep
Badia i els representants del Consell Esportiu del Vallès Oriental Santi Gener i
Maria Antònia Jorba.
Tots els participants van rebre
una samarreta commemorativa i diversos
obsequis i esmorzar al
finalitzar cada cursa.
Premis per als corredors,
clubs i escoles

Nous despatxos
per a l’AEH Les
Franqueses, el CB
Les Franqueses i
la Societat de
Caçadors
Bàsquet i Societat de Caçadors
compten amb noves oficines

Els mesos de febrer i març
s’ha fet el lliurament de
les claus de les noves oficines als clubs de bàsquet i
handbol de Les Franqueses
del Vallès i la Societat de Caçadors. Aquests actes simbòlics
han comptat amb la presència del
regidor d’Esports, Josep Badia, i el director-gerent del PME, Albert Piñol, així com els
presidents de l’handbol, Rafael Rosario, el del
Club Bàsquet Les Franqueses, Esteve Moliner i
el de la Societat de Caçadors, Àngel Bolaño .
Les obres de l’Hotel d’Entitats que disposa
el PME a la zona esportiva de Corró d’Avall
continuen amb la creació de nous espais i
l’adequació dels antics perquè siguin més pràctics i dinàmics.
Entre els despatxos, el Patronat d’Esports
s’ha recuperat la ‘Bústia d’Entitats’ un espai físic
perquè les altres entitats esportives del municipi recullin tota la correspondència interna i
externa. El nou espai s’ha completat amb l’habilitació d’un nou lavabo per a minusvàlids.

Masculí 1, Aleví Masculí 2, Aleví Femení, Infantil
Femení, Infantil Masculí, Cadet Masculí, del Patronat Municipal d’Esports i el Juvenil masculí
B, Juvenil Masculí A i Sènior Masculí per part
de l’AEH Les Franqueses.

Lliurament dels
premis als atletes
locals de la Mitja
Marató
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50 anys d’handbol a les Franqueses

Commemoració del cinquantenari
Amb motiu de la presentació, es va fer un homenatge als
50 anys d’handbol al municipi

A mitjan de novembre va tenir lloc la presentació d’handbol de totes les categories base
del Patronat Municipal d’Esports i dels equips
de l’AE Handbol Les Franqueses al pavelló
poliesportiu municipal de Corró d’Avall. L’acte va comptar amb al presència de l’alcalde
de les Franqueses, Esteve Ribalta, el regidor
d’Esports, Josep Badia, el president de l’entitat,
Rafael Rosario i el president de la Federació
Catalana d’Handbol, Tomás Moral.
Van desfilar els següents conjunts: Escola Esportiva Handbol, Benjamí Masculí, Aleví

Acabada la presentació es va iniciar la celebració
dels 50 anys d’handbol a les Franqueses. Es va fer
un lliurament de plaques en homenatge als fundadors del primer equip d’handbol del municipi.
També es va fer un reconeixement als jugadors
amb 10 anys al club, als patrocinador i finalment
a totes les persones que mereixien una distinció
al llarg dels 50 anys d’handbol a les Franqueses.
Després d’aquest emotiu homenatge tots
els equips es van fer la tradicional foto de família
per recordar el moment. Un partit entre el sènior masculí el juvenil A del club va posar fi a una
brillant presentació seguida per mares, pares i
aficionats que van omplir les grades del pavelló.

Presentació de la secció de bàsquet
del CB Les Franqueses i el PME

Equips de bàsquet de Patronat Municipal d’Esports

Equips de bàsquet de CB Les Franqueses

A principis març es va realitzar la presentació
de la secció de bàsquet del CB Les Franqueses
i del Patronat Municipal d’Esports. Aquest any
s’ha produït un rècord d’inscripcions i la família basquetbolera que es presentar va deixar
constància del creixement que hi ha hagut.
Al voltant de tres centes persones formen
el grup de persones que practiquen aquest
l’esport del bàsquet durant la present temporada a la nostra localitat. En els equips del
Patronat Municipal d’Esports destaca enguany
l’escola de bàsquet que consta de quaranta
dos practicants, triplicant el nombre d’inscrits
respecte l’any anterior.

La part de PME està coordinada pel Jordi
Pavón i aquest any son 10 els equips inscrits
en competició. En aquesta temporada cal fer
esment de la confirmació de tres equips femenins i la millora del fet que molts equips
que estan formats quasi en la seva totalitat per
gent de la nostra localitat.
Pel que fa al club, està formada per vuit
equips i la coordina “Patxi” Fernández. En el
segon any de consolidació de la nova junta directiva s’estan començant a recollir els fruits
d’una tasca ben feta els darrers anys.

Foto commemorativa del lliurament

A principis del mes de març va tenir lloc el lliurament dels premis als primers altletes locals
de les poblacions per on passa la Mitja Marató, Granollers, les Franqueses i la Garriga. Els
millors franquesins van ser Anna Riera i Toni
Flores.
L’acte, com és tradicional es va fer a la seu
del Consell Comarcal del Vallès Oriental i va
comptar amb la presència de l’alcalde de les
Franqueses, Esteve Ribalta i el regidor d’Esports, Josep Badia. També van ser presents els
alcaldes i regidors d’Esports de Granollers, Josep Mayoral i Josep Maria Junqueras, i la Garriga, Neus Bulbena i Àlex Valiente.
Els alcaldes i regidors van lliurar els premis
als atletes locals. A banda d’Anna Rirera i Toni
Flores, de les Franqueses, van recollir el guardó
Núria Rubio i Jaume Aragonés, de Granollers i
Marta Bruguet i David Pont de la Garriga.

23

Els participants
es van fer
aquesta
fotografia

El gimnàs Okamishin i el PME imparteixen
una jornada contra la violència de gènere
El pavelló municipal d’esports de les Franqueses del Vallès va acollir el diumenge 17 de gener una jornada contra la violència de gènere
organitzada pel gimnàs Okamishin, el Patronat
Municipal d’Esports i la col·laboració de la regidoria de Seguretat Ciutadana que va comptar amb una quarantena d’assistents.

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

L’activitat, que es va iniciar a partir de les 10
del matí, va durar aproximadament tres hores
i va consistir en treballs de defensa personal
impartits per José Manuel Guisado, del CE
Okamishin.
La jornada va comptar amb l’assistència d’una quarantena de dones disposades a

treballar la defensa
personal. L’activitat
era gratuïta, només calia la
inscripció prèvia a les mateixes oficines del Patronat Municipal d’Esports. Els assistents van
ser obsequiats amb una samarreta commemorativa de l’acte.
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Consells de PoBle

Q

uan em disposo a escriure per aquest
Butlletí sempre penso que m’agradaria que el contingut fos d’allò mes
engrescador, explicant les coses que el nostre
Ajuntament fa per Llerona, les novetats en matèria de millores urbanístiques, de serveis, etc...,
però malauradament, això poques vegades es
produeix.
En moltes ocasions he informat de les moltes queixes que veïns i veïnes fan arribar al
Ajuntament mitjançant el Consell del Poble.
Llistes de coses que un dia rere l’altre anem
reclamant i que si alguna d’elles es porta a terme es perquè la insistència per part d’aquest
Consell no te final.
Hem d’afegir a aquesta situació de permanent falta d’interès o poques ganes de treballar per Llerona, el fet que en cap moment el
nostre Ajuntament compta amb l’opinió del
Consell del Poble per tirar endavant iniciatives
que, a mes de poder gaudir de subvencions
i per tant no carregar els ja prou malmesos
pressupostos de la corporació, farien que el
nostre poble sentís que també forma part de
Les Franqueses del Vallés.
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L’article del Consell del Poble de Corró
d’Amunt no ha arribat a temps a l’hora de
tancar aquesta edició del Butlletí Municipal.

ERC-ELS VERDS
Ara en tenim un clar exemple amb la nova
fornada de projectes que es veuran subvencionats pel Fons Estatal per a l’Ocupació i la
Sostenibilitat Local, mes coneguts com els
“Fons Zapatero”. Les Franqueses ha obtingut
subvencions per un total de 1.830.447.- €, dels
qual 1.467.622.- € son destinats a projectes
d’inversió per a Corró d’Avall i Bellavista, la
resta serà per a despesa corrent.
No vull dir amb això que els projectes escollits no siguin interessants i/o necessaris per
tot el municipi, però com sempre hem pogut
comprovar que allò de la participació ciutadana, d’on en moltes ocasions es treu informació del que realment reclama i necessita la
ciutadania, només a quedat en unes boniques
paraules i prou.
Espero que aquest tipus de subvenció no
s’acabi aquest any i per la propera el nostre
Alcalde i el seu equip de govern comptin amb
la nostra opinió.
Núria Claveria
Presidenta del Consell
del Poble de Llerona

El Ple del més de febrer va ser
extraordinari, és va aprovar
per unanimitat les al·legacions
contra la incineradora que els
Tamayo ens volen instal·lar a la
Garriga. El que hauria de ser un
fet normal en política, dialogar
i arribar a acords; a les Franqueses s’ha tornat, gairebé un dia de festa grossa.
Però el que compte, és què s’aprovaren les allegacions per unanimitat, encara que certs sectors de la
premsa, no ho consideressin ni noticiable. Potser tenen
els interessos contraris al seu favor.
Aquestes al·legacions, juntament a les presentades
per la Plataforma, han de fer reflexionar als polítics de
la Garriga que aquesta incineradora, ni és bona, ni és
necessària, ni la volem. Han d’entendre que no és pot
afavorir l’empresa Rebrot i Paisatge (Grup Tamayo) en
detriment de la salut de les persones i alterar l’entorn
natural més proper.
Aquesta incineradora no afecta només als veïns de
Can Illa de la Garriga, dels Gorchs o del pla de Llerona;
afecta pels vents, per la situació (corredor del Congost) i
pel tipus de clima, afecta en major o menor grau, a totes
les persones que vivim a les Franqueses.
Les emissions de la incineradora, els vents les escamparan en un radi de 4Km (segons alguns experts
10Km) de manera directa i per tant fins i tot els veïns de
Granollers és trobarien afectats.
Per això, l’esforç que vam fer totes les persones que
participarem en l’elaboració i posterior negociació de
les al·legacions ha valgut la pena. I l’aprovació unànime
de les al·legacions demostra que si és vol els acords són
possibles.
Ara desprès, d’aquestes al·legacions, que ningú
es pensi que ja està tot fet, ni molt menys. És possible
que els polítics de la Garriga continuïn ignorant l’evidencia i desestimin les al·legacions. En aquest cas des
de l’ajuntament haurem d’iniciar la via judicial i un altre
cop anar tots a una. La Plataforma Antiincineradora, ja
anunciat que si l’ajuntament de la Garriga insisteix a tira
endavant aquesta planta de tractament de residus per
incineració, iniciaran la via judicial i seguiran fins al final
per aturar-la.
Vull acabar felicitant a totes les persones que d’una
forma o d’una altra (anant als actes de protesta, pintant
pancartes, aportant diners, etc...) estan treballant per
aturar aquesta insensatesa.
Si voleu més informació, voleu ajudar o posar el
vostre granet de sorra, per aturar aquesta incineradora
podeu anar al bloc de la Plataforma http://antiincineradoradelcongost.blogspot.com/
Salut i ecologia
Ferran Gontán
Regidor d’Els Verds
Tel. 607 11 26 76
ferrangontan@elsverds.org
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Després d’analitzar els documents de la liquidació
del pressupost de l’exercici
del 2008 (sis mesos després
d’haver-se fet la liquidació),
que s’ha demorat interessadament tot el que s’ha
pogut, hem comprovat
diverses qüestions, algunes ja se sabien i d’altres,
no. Malgrat tot, hem confirmat les nostres sospites
sobre les prioritats dels polítics que governen a les
Franqueses, que no són altres que resoldre els seus
assumptes personals i els del seu entorn.
Hem vist com la primera actuació que va fer
l’equip de govern va ser pujar el sou de l’alcalde i dels
regidors i les regidores del govern, fet que ha duplicat les despeses en aquest concepte, a més de deixar
palès que l’alcalde de les Franqueses ha passat a ser
el que cobra més de la comarca del Vallès Oriental,
per sobre del que recomanen les associacions de
municipis de Catalunya (ACM i FMC).
El govern municipal també va decidir fer una
targeta Visa per a l’alcalde sense límit de despesa i
sense cap tipus de control per part de ningú, doncs
hem trobat conceptes tan sorprenents i incorrectes
com compres a Ikea i Caprabo, que semblen per a ús
particular, pagaments de benzina del vehicle privat,
i pagaments d’aparcament, viatges, hotels, restaurants i autopistes, entre d’altres. Aquestes despeses
no gens menyspreables pugen una mitjana de 1.000
euros mensuals.
Ha estat sorprenent, també, veure el pagament
d’una factura de 2.300 euros a la discoteca Incognit
per les consumicions fetes en el transcurs d’una festa amb els treballadors de l’Ajuntament. No és gens
assenyat que en un any de crisi es gastin tants diners
per anar de festa a la discoteca. Els recursos públics
s’han de destinar a prestacions per a la ciutadania i
no malgastar-los de qualsevol manera.
Repassant la liquidació hem pogut confirmar altres temes ja denunciats per CiU sobre actuacions incorrectes, com són pagaments de serveis o compres
sense l’adjudicació correcta, o pagaments a personal
sense partida, o despeses molt elevades en publicitat i imatge, a l’igual que factures no adjudicades
que s’han pagat a Joaquim Ferriol, tècnic amic de la
senyora Teresa Buigues.
Després d’aquesta anàlisi dels pagaments que
s’han fet en el primer pressupost del govern sorgit de
la moció de censura a les Franqueses, hem vist com
la prioritat de l’alcalde ha estat la de resoldre temes
com el seu sou, fixant-lo al màxim possible, i el dels
membres de l’equip de govern, a més de fer-se una
Visa per anar tirant de beta, tant com pugui sense
cap topall i sense que ningú no ho controli. Ens queda clar que els objectius no han estat l’assoliment de
millores per a la ciutadania, perquè el que s’ha anat
fent és el que estava planificat des d’anys enrera, i
moltes obres i serveis que estaven en funcionament i
que són necessàries per al municipi, s’han aturat.
Els ciutadans i les ciutadanes de les Franqueses
han de saber com actuen els seus representants polítics a les institucions públiques. Els diners públics no
es poden gastar de qualsevol manera i sense control.
En la gestió pública cal honradesa i voluntat de servei
a les persones, no pas ambició de servir-se del càrrec per interessos personals inconfesables. No es pot
deixar en males mans una Visa sense límit perquè hi
ha el perill que deixi l’Ajuntament ben escurat. Esperem que el senyor alcalde la torni al més aviat possible o això no acabarà gens bé.

Realment és necessari mantenir les ajudes del Pla 2000E
(Plan Zapatero), si bé cal fer
una millor utilització dels
recursos que obté el nostre
Ajuntament per aquest sistema. És incomprensible que
l’equip de govern actual, vulgui invertir en la modificació de la Plaça de l’Espolsada, que pràcticament s’acaba de construir, que en
cap moment ha generat una demanda veïnal i que
es tracta d’un dels espais més utilitzats pels veïns de
Corró d’Avall.
Unió entén que els 391.000 euros, del citat pla
Zapatero, es poden dedicar a efectuar treballs de
manteniment i millores de la xarxa de clavegueram.
També es poden adoptar mesures per reduir el
consum energètic del nostre municipi, fent un ús
més racional, implantant normes de conducta per
minorar el consum innecessari i tot això faria que
poguéssim aconseguir un estalvi d’un 20% (150.000
euros). Amb aquest estalvi es podran millorar les ajudes socials, incrementant les prestacions dels nostres escolars, joves i famílies amb situacions difícils,
per no dir crítiques, i d’aquesta manera minorar les
conseqüències de la crisi que estem patim.
També és important que el govern municipal,
estableixi normes per tal que les empreses, comerços i professionals del nostre municipi participin en
l’execució d’obres, compra de subministres i serveis
professionals promoguts per l’Ajuntament.
Amb aquestes mesures i organitzant accions per
fomentar la creació de llocs de treball, aconseguirem
rebaixar l’atur (4 milions de persones) i frenar la tendència diària en la qual 150 autònoms causen baixa
de les seves activitats comercials i professionals.
Cal fer un esforç real de la reducció de les
despeses per tal que les empreses que treballen
per aquest Ajuntament cobrin puntualment i com
màxim a 60 dies, evitant que per una manca de finançament es vegin obligades a acomiadar els seus
treballadors.

Dignitat personal. Un paraula, dignitat, que els senyors
de CiU i les seves amigues
han esborrat del seu diccionari. Les seves acusacions
ens desperten rebuig i cada
cop són més falses i menys
creïbles.
Per acusar a algú de fer servir els diners de l’Ajuntament com a benefici personal s’ha d’estar molt
segur que això és així, però en canvi ells ho fan, sense cap mena d’escrúpol. I ho hem de dir d’aquesta
manera, per dignitat personal i per respecte a totes
les persones que ens van votar i creuen en el nostre
projecte.
Em pregunto com es pot acusar a algú de lladre
quan tu has estat el primer en utilitzar els diners públics per despeses personals. La diferència entre uns
i els altres, és que nosaltres no tenim res a amagar.
Hi ha mecanismes oficials de control que permeten
en tot moment saber què es produeix a dins d’un
ajuntament i nosaltres mai hem posat cap impediment perquè aquests mecanismes funcionin. En canvi, certs personatges de l’oposició l’únic que fan és
emmaranyar la situació amb cortines de fum. Quina
pena! És lamentable.
I per més que m’hi esforci, no acabo d’entendre
que la mateixa persona que fa temps que ha de declarar la copropietat d’un apartament que sospitosament va fer la mateixa empresa constructora a que se
li va adjudicar algunes obres a les Franqueses, sigui
capaç d’atacar, difondre mentides i sembrar dubtes
d’una manera tan escandalosa. I tot per despit, per
no haver encaixat que s’ha acabat una època i que
n’ha començat una altra. Quina pena!
I no em voldria oblidar que en aquest carro de
despropòsits han pujat dues persones, que van formar part del nostre projecte i que ara han preferit
optar pel projecte destructiu de CiU. Felicitats!
Com deia l’alcalde fa uns dies, vulguem o no,
s’ha obert la caixa dels trons. Nosaltres des del PSC
podem dir amb tota tranquil·litat que podem anar
amb el cap ben alt. Tenim molta feina per fer, tenim
un projecte sòlid i a pesar dels missatges distorsionats i les males pràctiques polítiques d’altres, estem
il·lusionats per seguir endavant.

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

GrUPs PolíTiCs

CIU
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Juan Antonio Marín
Regidor del Partit dels
Socialistes de Catalunya

Cordialment,
Francesc Torné Ventura
Portaveu del grup municipal de CiU

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

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

PROFESSIONAL

Director
Adj. Direcció
Medicina General

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

Pediatria

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

Infermeria

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

26

Infermeria Ped.

Odontologia
Ass, Social
Passir Llevadora

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

Extraccions
PADES Metges
PADES Infermeria

PADES T. Social
Pades fisioterapeuta

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

VISITA

HORARI

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

MATI
MATI
MATI
TARDA
MATI
TARDA
MATI
TARDA
MATI
TARDA
MATI
TARDA
MATI
TARDA
MATI
TARDA
MATI
TARDA
MATI
MATI
TARDA
TARDA

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

MATI
TARDA
MATI
MATI
TARDA
TARDA

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

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

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

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

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

Pediatria

Bech Peiró, Susana

Infermeria

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

Infermeria PED.

Roura Escrigas, Imma

Ass. Social
Extraccions
PASSIR Llevadora

Pardo Casado, Agustín
Infermeria
Vigil Mamani, Mercedes

BUTLLETÍ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

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

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

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

Mercat Municipal 4t trimestre 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

HORARI DEL SAC*

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

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

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

INJECTABLES I CURES
Dissabtes: de 9 a 9.30 h, inject ables,
i de 9.30 a 10 h, cures, al CAP Les
Franqueses; a partir de les 17 h,
a l’Hospital General de Granollers.
Diumenges i festius: dirigiu-vos a
l’Hospital General de Granollers.

TV LES FRANQUESES
www.lesfranqueses.cat
www.tvlf.cat

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

HORARI D’ATENCIÓ
AL CONTRIBUENT:
Ajuntament (de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h)
Bellavista (primer dilluns de mes, de 10 a 13.30 h,
excepte els mesos de març, abril, maig i juny,
que és tots els dilluns de 10 a 13.30 h)
Per facilitar la gestió recomanem domiciliar els
rebuts pel banc, cobrament que es faria just a la
meitat del període de recaptació, de la qual cosa
vostè serà degudament informat, amb la suficient
antelació mitjançant una carta informativa

ADRECES
ELECTRòNIQUES
DE L’AJUNTAMENT

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

*Servei d’Atenció a la Ciutadania
De dilluns a divendres
de 8.30 a 14.00 h
I dimarts i dijous
de 16.00 a 18.00 h

CAlAiX de sAsTre

CALENDARI FISCAL
DE L’ANY 2010

aj.franqueses@lesfranqueses.cat
esteve.ribalta@lesfranqueses.cat
biblioteca.franqueses@lesfranqueses.cat
centrejoves.bellavista@lesfranqueses.cat
centrejoves.corro@lesfranqueses.cat
consellpoble.llerona@lesfranqueses.cat
llorens.pascual@lesfranqueses.cat
jose.algar@lesfranqueses.cat
montse.aliberch@lesfranqueses.cat
escola.adults@lesfranqueses.cat
escolabressol.3bessones@lesfranqueses.cat
escolabressol.massagran@lesfranqueses.cat
escola.musica@lesfranqueses.cat
esports@lesfranqueses.cat
jutjat.pau@lesfranqueses.cat
omic@lesfranqueses.cat
materesa.serra@lesfranqueses.cat
joaquim.bach@lesfranqueses.cat
joan.valls@lesfranqueses.cat
miriam.soria@lesfranqueses.cat
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
participa@lesfranqueses.cat
salalectura.ganduxer@lesfranqueses.cat
lluis.munoz@lesfranqueses.cat
policia@lesfranqueses.cat
sac@lesfranqueses.cat
manuel.fernandez@lesfranqueses.cat
viver.empreses@lesfranqueses.cat
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CALENDARI DE FESTES
PER A L’ANY 2010
1
6
2
5
1
14
24
2
31
7
8
11
20
12
1
6
8
25

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

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

Cap d’Any
Reis
Divendres Sant
Dilluns de Pasqua Florida
Festa del Treball
L’Ascensió
Sant Joan
Festa Major de Bellavista
Festa Major de Marata
Festa Major de Corró d’Amunt
Festa Major de Llerona
Diada Nacional de Catalunya
Festa Major de Corró d’Avall
Festa Nacional d’Espanya
Tots Sants
Dia de la Constitució
La Immaculada
Nadal
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enTreVisTA

Antoni Argent, autor del
llibre “Després de classe…”
“Una societat educada i formada constitueix
la millor garantia per al seu progrés”
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Antoni Argent Ballús (La Roca del
Vallès, 12 de juny de 1978) és professor de secundària en les
especialitats de matemàtiques i economia
i fa tres anys que
viu al municipi
de les Franqueses, on té una
empresa TB
Class, de serveis educatius
i formatius.
R e ce nt m e nt
incorporat al
grup
impulsor del Projecte
Educatiu de les
Franqueses, Antoni
Argent acaba de publicar el llibre “Després de
classe…”, editat per Malhivern, on
reivindica la figura del professor de
repàs i on analitza les principals causes del fracàs escolar.

Des de fa poc forma part del grup
impulsor del Projecte Educatiu
de les Franqueses. Quina opinió li
mereixen iniciatives com aquestes?
A diferència d’altres municipis, veig que
aquí es dóna molta importància als temes
educatius. És una iniciativa molt positiva pels
objectius que té i per la manera de donar
participació a la gent del municipi. Les persones que hi estem implicades tenim clar que
volem aportar el nostre granet de sorra i ho
fem des del voluntariat, que també és positiu.

Quines creu que han de ser les prioritats en matèria educativa al municipi
de les Franqueses?
Hem de ser conscients que
l’educació és cosa de
tots, no ha de ser
només dels professors, sinó dels
professors, dels
pares, de les
empreses…
També és important saber
en quin punt estem i què volem
aconseguir.

BUTLLETÍ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

I en quin punt estem?
És evident fa falta més implicació de la
família. Hem de ser conscients
del què passa avui i hem de
saber transmetre que
és important que la
família tingui un
paper destacat.

Per tant, s’ha
de fer pedagogia amb
les famílies?
No m’agrada
gaire
aquesta expressió. Jo diria
millor que hem de
donar eines a les famílies, per exemple a través
d’activitats que puguin relacionar
educació amb altres àmbits. Hem de tenir en
compte que els alumnes que ara fan primària i
secundària, d’aquí a uns anys seran el teixit productiu del país. S’ha de tenir una visió de futur.

Un dels aspectes que es va posar sobre
la taula durant el I Fòrum del Projecte
Educatiu, el novembre, és la necessitat
de treballar la conciliació laboral i familiar. Quina opinió en té?
És difícil perquè cadascú té muntada la seva
vida segons les seves necessitats o preferències.
Les famílies s’han de marcar una prioritat per
intentar que aquesta conciliació sigui possible.
Però és un canvi de mentalitat difícil perquè
el pare i la mare treballen i han de pagar una
hipoteca. S’ha de fer un esforç per estar més
amb els fills, tot i que és molt millor la qualitat que la quantitat d’hores que s’hi estiguin.

També ens trobem amb molts tipus de
famílies diferents en l’actualitat
Si. Per saber com conciliar la vida laboral i familiar, primer de tot s’ha de veure com està estructurada la família, ja que n’hi ha de molts tipus:
parelles separades, famílies monoparentals, etc.
Aquesta conciliació passa per plantejar-se el
concepte de família, en canvi, la feina és la que és.

Durant el Fòrum també es va parlar
de la implicació de la xarxa ciutadana
en l’educació. Com es pot incentivar
aquesta implicació?
La pròpia participació ja és positiva. Però de vegades dóna la sensació que el debat de l’educació no és una cosa prioritària per la gent, és a dir,
no està de moda. És molt important que hi hagi
gent que vol fer coses de manera voluntària i

tenir localitzats els llocs primordials de
difusió com són les escoles, les AMPA, etc.

Acaba de publicar un llibre “Després de
classe…” en el que parla de la figura del
professor particular de reforç. Vostè reivindica aquesta figura?
Totalment, perquè hi ha hagut tants canvis que
obliguen que un alumne tingui ajut complementari. No es tracta de fer
classes a seques, sinó
que hi ha un component acadèmic
però també psicològic. El professor de reforç
serveix tant per
aquells
alumnes que no van
bé amb els estudis,
com per als que van
bé. És una figura que va bé perquè tenim
moltes llacunes en el sistema educatiu actual.

Quines llacunes té el sistema educatiu
actual?
Hi hauria d’haver un nombre menor d’alumnes per aula, un aprenentatge més personalitzat, potenciar les capacitats de cada alumne
i que hi hagués un compromís amb l’alumne.

En el llibre també parla del fracàs escolar i planteja possibles solucions. Quines són?
En el llibre hi ha 19 causes de fracàs escolar, d’entre les quals destaquen la falta d’esforç, la falta
d’hàbits d’estudi, el cansament, el clima i el mal
funcionament del sistema educatiu. Penso que
es fan massa lleis, que fa falta una única direcció
en matèria d’educació. També penso que hi ha
d’haver més implicació dels pares i les mares i un
major treball conjunt entre famílies i professorat. Els pares han d’estar més atents a les necessitats dels seus fills i els professors han d’estar
més atents a les necessitats dels seus alumnes.

En una societat amb tants estímuls,
com es pot motivar els joves perquè es
prenguin seriosament els estudis?
Se’ls ha de motivar amb un treball constant.
És quan hi ha millors resultats, no només resultats acadèmics, sinó personals i socials.
També se’ls ha de fer veure que no es regala
res i que tot mereix el seu esforç. Si ho passem a nivell de municipi, hem de tenir clar
que l’educació i la formació de les persones
del municipi anirà en profit de nosaltres mateixos. La darrera frase del meu llibre així ho
recull: “Una societat educada i formada constitueix la millor garantia per al seu progrés”.

