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La nova rambla s’estrena 
amb un gran èxit
Els Reis Mags visiten les Franqueses

Finalitzen els projectes del FEIL

I Fòrum del Projecte Educatiu

XIV Nit de l’Esport



Telèfons d’inTerès

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

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

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

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

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

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

Centres culturals
Centre Cultural Can Ganduxer 93 846 65 06
Biblioteca Municipal 93 840 43 88
Casal Cultural de Corró d’Avall 93 846 83 16
Centre Cultural de Bellavista 93 840 57 82
Centre Cultural de Marata 93 849 31 04
Centre d’Art i Noves Tecnologies Can Font 93 840 33 75

Horari de visites dels regidors de l’Ajuntament

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

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

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

ESPORTS 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

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

Centres educatius i formatius
Escola Bressol Municipal Massagran 93 840 35 75
Escola Bressol Mpal. Les Tres Bessones 93 849 84 83
Escola Bressol Municipal Cavall Fort 93 846 34 94
CEIP Bellavista-Joan Camps 93 846 62 29
CEIP Joan Sanpera i Torras 93 849 55 94
CEIP Guerau de Liost 93 846 32 16
CEIP Camins 938 402 215
IES Lauro 938 402 852
IES El Til·ler 938 443 603
Escola Mpal. de Música Claudi Arimany 93 846 56 36
Escola d’Adults-Centre d’Autoformació 93 840 26 53
Centre d’Innovació i Form. Ocupacional 93 840 39 30
Centre Tècnic del Vallès 93 861 62 57
Centre de Recursos Agraris 93 844 30 40

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

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

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

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

dies per 

a la recollida de

trastos i voluminosos

MOLT IMPORTANT!

Abans de deixar-los al carrer cal

 trucar al tel. 900 101 338

Bellavista, dimarts    

Resta del municipi, dijous



M’agrada caminar i si pot ser, sense presses. Ho faig alguns diumenges quan des de casa meva i 

amb la família ens apropem fins a Llerona. Només amb aquest tram reafirmo la sensació de viure 

en un municipi agradable, en un municipi que s’està construint amb i per les persones. I estic con-

tent de contribuir a que això sigui possible amb el meu pas per l’Ajuntament.

També ho faig quan puc els dimecres al matí al mercat setmanal de Bellavista. Un punt d’in-

tercanvi de productes i cultures interessant. Tots els mercats ho són d’interessants. El de Corró 

d’Avall, els dissabtes, té molts visitants. Tant ells com els paradistes es mereixen una millor situació. 

D’aquí a poc temps espero que puguin estar a la nova rambla i que aquest passeig s’ompli de vida 

i ajudi a revifar els negocis dels comerciants.

Els mateixos passejos que faig a peu també m’agrada fer-los virtualment. Asseure’s còmoda-

ment, tancar els ulls i deixar-se portar és un bon exercici per a qualsevol persona. En moments 

així apareixen imatges que miraré de resumir en aquest recorregut imaginari. Em deixo portar 

i començo pel Parc del Mirador, un dels punts més elevats del municipi i on hem estat capaços 

d’organitzar un cros amb un èxit de participació considerable. El Parc és l’epicentre d’una zona en 

ple desenvolupament on aquests moments està en construcció una nova escola, l’Escola Colors. 

Des d’aquesta talaia de Bellavista m’apropo fins a la plaça de Catalunya on m’aturo per mirar 

l’edifici en construcció de 83 habitatges de lloguer per a joves. Als locals d’aquests habitatges 

construirem la quarta escola bressol del municipi durant aquest 2010. 

Continuo el meu recorregut i em dirigeixo a la plaça Major, on ja s’ha fet alguns canvis. Veig 

uns nens que juguen a tocar i parar i uns avis que parlen tranquil·lament. M’agrada veure com 

diferents generacions comparteixen els espais públics. És per això que continuarem en la línia de 

millorar aquests espais. Penso en el projecte de la plaça dels Països Catalans o el de la plaça de 

l’Espolsada, a Bellavista i a Corró d’Avall respetivament. Dues inversions incloses en els FEOSL de 

l’any 2010, igualment que la nova escola bressol. El meu viatge virtual em trasllada al carrer Aragó 

i quedo satisfet de la seva nova imatge. El seu perfil de palmeres al llarg de tot el carrer és agrada-

ble a la vista. Aquest any acabarem d’embellir aquest carrer en el seu tram final. I de les palmeres 

passo a les oliveres mil·lenàries. Estic orgullós de l’embelliment de la plaça de Can Mònic amb la 

gespa artificial, les oliveres i amb una escultura amb el perfil del municipi, que inclou el nom dels 

cinc pobles de les Franqueses: Corró d’Amunt, Corró d’Avall, Llerona, Marata i Bellavista. I com 

si d’una cançó es tractés, repeteixo en el meu imaginari els cinc noms un cop darrera un altre. I 

cada cop estic més convençut que estic content de viure a les Franqueses i que em puc sentir 

un privilegiat de viure-hi i de sentir-me’n. Les 25 oliveres mil·lenàries seran un element més per 

fer més bonic i digne el nostre municipi. La que corona el principi de la nova rambla a Corró 

d’Avall és preciosa. Com ho són d’altres arbres que hi ha al municipi. Per arribar a la nova rambla, 

passo pel tram I de la carretera de Ribes, recentment reformat i per un moment penso amb les 

històries que s’han viscut en aquest petit-gran espai del món, que antigament connectava la ciutat 

de Barcelona amb la de Vic. Dins de la història més recent hi ha la Mitja Marató. Els corredors, 

de camí cap a la Garriga travessaran el territori de Llerona, on hem pogut inaugurar un camp de 

futbol magnífic. I com si d’un ocell es tractés, em trasllado a Corró d’Amunt amb racons naturals 

ideals per perdre-s’hi. Ja de tornada, agafo el bus urbà i passo per Milpins i Marata. Obro el ulls 

amb la imatge encara recent de la Torre de Seva. Acabo el meu petit viatge convençudíssim que 

no hi ha cap lloc millor on viure. Estic content de tenir l’oportunitat de continuar treballant pel 

meu poble! I em sento a mi mateix repetint: Corró d’Amunt, Corró d’Avall, Llerona, Marata i 

Bellavista...

 4-5 Actualitat: Molta participació a la XIV Fira Mercat de Nadal i V d’Entitats

 8-9-10 Actualitat: S’acaben els cinc projectes FEIL

 12-13 Notícies: I Fòrum del Projecte Educatiu

 14 Polítiques Socials: Les Franqueses contra la violència de gènere

 18 Educació: Colors, nom escollit per la nova escola de Bellavista

 26-27 Esports: La XIV Nit de l’Esport, tot un èxit

 32 Entrevista: Mossèn Joan Vallicrosa
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Més assistents i participació 
que mai en la nova ubicació 
de la XIV Fira Mercat de 

Nadal i V d’Entitats

La XIV Fira Mer-
cat de Nadal i V 
d’Entitats de les 

Franqueses del 
Vallès ha estat un 

èxit rotund amb més 
assistents i participació 

que mai en la nova ubicació 
a la rambla de la carretera de 

Ribes. Al llarg dels dos dies, el dis-
sabte 12 i diumenge 13 de desembre, 
les diferents activitats organitzades 
han registrat un increment notable 
respecte d’anteriors edicions, així 
com el nombre d’assistents, que 
s’ha multiplicat.

La mostra es va inaugurar el 
dissabte al matí per part de l’alcal-
de, Esteve Ribalta i dels regidors de 
l’equip de govern. Un cop es va tallar 
la protocol·lària cinta, la comitiva va fer 

un llarg recorregut pels 
estands de les enti-

tats i els diferents 
escenaris exte-

riors i recintes 
tancats que 
enguany s’ha-
vien dispo-
sat a la nova 
rambla de 
la carretera 

de Ribes i a la 
plaça de l’Ajun-

tament.

Inauguració per part de 
l’alcalde i regidors de 
l’equip de govern

Exposició 
d’animals de 

granja

Lliurament de premis al millor estand 

Durant la Fira 
es van fer activitats 
exteriors esportives

Lliurament de premis al millor dibuix infantil 

L’estand de la Fundació Apadis 
va ser el guanyador del concurs
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La XIV Fira Mercat de 
Nadal i V d’Entitats de les 
Franqueses organitzada 
per l’Àrea de Dinamit-
zació Econòmica, Treball 
i Comerç de l’Ajuntament 
de les Franqueses presen-
tava com a principal novetat 
la seva ubicació a la nova rambla 
de la carretera de Ribes, les obres de 
la qual van finalitzat a principis d’aquest mes 
de desembre. Els anteriors anys la fira s’havia 
fet a la Masia de Can Ribes. 

Distribució a la rambla i la 
plaça de l’Ajuntament
La distribució d’aquest any anava des de la pla-
ça de l’Ajuntament, on es va instal·lar la Carpa 
Escenari, fins a la carretera de Ribes a l’alçada 
de la plaça de Can Font, on es van ubicar Els 
Encants de Nadal. 

Entre aquests dos espais hi havia la zona 
d’inflables i animació infantil a la plaça de 
l’Ajuntament; l’exposició d’animals de granja, a 
l’aparcament de l’antic local de correus; la pa-
rada de cotxes clàssics, al principi de la rambla; 
el Mercat d’avets, flors de Nadal i artesania, 
a continuació; i la Carpa d’Entitats, a la nova 
rambla.

En l’edició d’enguany 
un total de 43 entitats 
han tingut un estand a la 

mostra, que ocupava una 
superfície de 800 metres 

quadrats. Les associacions 
que mostraran la seva activitat a 

la carpa pertanyen a diferents àmbits: 
cultural, esportiu, social, etc. 

A banda de la ubicació, cal destacar que 
la mostra ha comptat amb diverses novetats 
molt reeixides com ara el Mercat d’Avets i 
Flors de Nadal o el mercat po-
pular Els Encants de Nadal, 
organitzat per l’Associ-
ació Cívica i Cultural 
de Corró d’Avall.

La Fira dobla 
l’aportació 
a la Marató 
de TV3
L’èxit de la XIV 
Fira Mercat de Na-
dal i V d’Entitats s’ha 
constatat en les diverses 
activitats organitzades, des de 

la botifarrada del diumenge a la 
tradicional escudella d’en Pep Salsetes 

de dissabte la matí que van exhaurir 
les racions. Pel que fa a la vinculació 
de la Fira amb la Marató de TV3, ha 
tingut més activitats solidàries, amb 
la Pedalada Popular o la passejada 
en cotxe clàssic.

L’aportació d’enguany a la Ma-
rató ha arribat als 1.080,03 euros, 
gairebé el doble del que es va re-

captar l’any passat.
Durant el cap de setmana tam-

bé es van realitzar activitats puntuals 
com representacions teatrals, 

concerts, cercaviles, cant 
rociero o exhibició de ka-

riokas entre d’altres, per 
part de les entitats a 
l’escenari muntat a 
la plaça de l’Ajunta-
ment.

Lliurament dels 
premis del con-
curs de dibuix 
i d’estands
El diumenge a la tar-
da la Fira va encarar 
el tram final amb el 
lliurament dels pre-
mis del Concurs infan-
til de dibuix, que serà la 
imatge de la propera edició 
i del premi al millor estand de la 
carpa d’entitats, dotat amb 500 euros. 

En categoria infantil 2 (de 6 a 12 anys) 
el 1er premi va ser per Ivet Rovira 

Ibars (6 anys), de les Franque-
ses del Vallès i el 2on per 

a Carla Jiménez Carmo-
na (7 anys), de Lliça 
d’Amunt. En categoria 
infantil 1 (de 0 a 6 
anys) va aconseguir 
el 1er premi Nerea 
Fernández Brisa (3 
anys), de les Fran-
queses del Vallès, 

dibuix seleccionar 
per a la portada de la 

Fira d’Entitats 2010. Paula 
Romero Martínez (4 anys), 

de les Franqueses del Vallès va 
aconseguir el segon premi.

Pel que fa al concurs d’estands, enguany 
el guardó ha estat per a la Fundació Apadis, 
que va quedar per davant de l’Associació Llar 
d’Avis de Bellavista, el Casal de la Gent Gran 
de les Franqueses i l’Ampa del CEIP Joan 
Camps i Giró.

Espai que fa poble
Després del lliurament de guardons, per part 
de l’alcalde de les Franqueses, Esteve Ribalta va 
cloure la Fira expressant l’agraïment a les per-
sones i entitats que han participat en l’exitosa 
edició d’enguany. L’alcalde va reiterar la vitalitat 

i riquesa del municipi i va desta-
car que la nova rambla de la 

carretera de Ribes es-
devé “un lloc d’unió 

i passeig a Corró 
d’Avall. Hem 
aconseguit una 
rambla que fa 
centre, aquest 
espai fa molt 
poble i n’es-
tem molt con-
tents”.

Activitats divertides 
pels més petits

Els encants, una de les
            novetats d’enguany 

L’escudella d’en Pep 
Salsetes, una tradició de la Fira 

Dissabte i diumenge 
es va fer un “caga tió” 
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Les Franqueses rep els 
Reis d’Orient tot i la pluja
Els nens i nenes de les Franqueses van poder rebre els Reis Mags 
d’Orient la tarda del dia 5 de gener, a pesar de la pluja. El mal temps 
no va deslluir una de les fetes més esperades per als nens.

A Corró d’Avall, l’alcalde Esteve Ribalta va rebre Melcior, Gaspar 
i Baltasar a la porta de l’Ajuntament. Prèviament es van concen-
trar a la plaça de l’Ajuntament nombroses famílies que esperaven 
l’arribada de les tres personalitats amb molta il·lusió. Els Reis d’Ori-
ent( van saludar des del balcó de l’Ajuntament com és habitual i 
després va començar la cavalcada pels carrers de Corró d’Avall, 
que aquest any presentava com a principal novetat el 
fet de poder desfilar per la nova rambla de la 
carretera de Ribes.

A Bellavista, molts nens van po-
der apropar-se als reis al Centre 
Cultural de Bellavista, on l’alcal-
de va poder lliurar al rei Gas-
par, la clau de la ciutat.

Els nens de Llerona 
també van poder saludar 
en persona als reis i do-
nar-los les cartes.
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del camp de futbol de Llerona

El dilluns, 12 d’octubre, 
es va inaugurar la 
remodelació del 
camp de futbol 
de Llerona, les 
obres del qual 
van començar 
al mes de juny 
i van finalitzar 
a finals d’agost, 
complint els ter-
minis previstos en 
inciar-se l’actuació. Al 
mes de setembre ja es va 
fer ús de l’equipament a la Fes-
ta Major de Llerona, per entrenar i per dispu-
tar partits amistosos i de competició de lliga.

Els actes van comptar amb la presència de 
l’alcalde de les Franqueses del Vallès, Esteve Ri-
balta, el regidor d’Esports i Serveis Municipals, 
Josep Badia, el regidor de Política Territorial i 
Obra Pública, Joan Antoni Marín, el president 
del CE Llerona, Jaume Viñas, mossèn Joan Va-
llicrosa, rector de la parròquia de Llerona, el 
senyor José Maria Rovira de Villar, copropietari 
juntament amb la parròquia dels terrenys on 
es troba situat el camp, i Àngel Galiana, repre-
sentant de la Federació Catalana de Futbol en-
tre d’altres persones. Cal destacar que l’assis-
tència de públic va ser molt elevada, ja que el 
club va aprofitar la inauguració per presentar 
els equips.

La jornada es va iniciar a les 9 del matí 
amb un partit de futbol que enfrontarà l’AE 
Ramassà i el CF Sant Agnès. En acabar l’en-
frontament, amb un empat a 2 gols i victòria 
al penals pel conjunt visitant, es van lliurar els 
primers record commemoratius.

A continuació el Club Esportiu Llerona va 
presentar els 13 equips que ha format per a 
la temporada 2009/2010. Un cop van sortir 
tots els jugadors i els conjunts van formar al 
camp davant la tribuna plena d’espectadors es 
van fer els parlaments inaugurals, que va ini-
ciar el representant de la Federació Catalana 
de Futbol. Àngel Galiana va assenyalar que les 
instal·lacions l’havien deixat bocabadat i va in-
sistir en la voluntat de servei als clubs per part 
la Federació.

Història del club i del poble
Tot seguit va prendre la paraula Jaume Viñas, 
qualificant la jornada com a un gran dia que 
passarà a la història del club i del poble, perquè 
“ho esperàvem des de fa anys”. Viñas va indicar 
que amb aquesta remodelació el club estarà 
on li pertoca socialment i esportivament i va 
agrair de manera especial l’esforç del regidor 

d’Esports “que no ha escatimat ni 
un minut del seu temps en 

aquest projecte”.
Mossèn Vallicro-

sa, que va parlar 
a continuació, 

també va fer una 
agraïment a l’al-
calde, regidors i a 
les persones que han 
intervingut en la realit-
zació del projecte que ha 

de servir, va dir, com a “lloc 
de felicitat i de convivència”. 

El rector de la parròquia de 
Llerona va fer aquesta recoma-

nació pels més joves, “que tingueu 
ganes de guanyar i que sapigueu perdre”.

Abans de continuar amb els parlaments, 
mossèn Vallicrosa, amb el regidor d’Esports al 
seu costat, va fer la benedicció de les persones 
i del nou camp de gespa de Llerona des de la 
zona central de l’equipament.

El regidor d’Esports i l’alcalde de les Fran-
queses van tancar els parlaments inaugurals. 
Josep Badia va reiterar que es tractava d’un 
dia històric per a Llerona, pel qual ha treba-
llat l’Ajuntament. El regidor va destacar que 
aquesta instal·lació “és una de les millors de 
la comarca” amb particularitats que la fan úni-
ca com el seu sistema de rec. Josep Badia va 
finalitzar la seva intervenció demanant que es 
continuï treballant pel Llerona i que es cuidi i 
respecti l’equipament.

Compliment dels 
compromisos i terminis
L’alcalde Esteve Ribalta va iniciar la seva inter-
venció assenyalant que des de l’Ajuntament 
era una prioritat la remodelació del camp de 
futbol de Llerona, un compromís que s’havia 
de fer perquè Llerona s’ho mereixia, va dir. 

Ribalta es va referir als qui havien qüesti-
onat la realització del projecte. “Als profetes 
del fracàs que van dir primer que no es faria 
aquesta remodelació i després que no estaria 
a temps i que sembla que no estimin Llerona 
els responem amb fets, amb actuacions i pro-
jectes. L’Ajuntament creu en Llerona 
i en la gent de Llerona”. 

L’alcalde també va fer un 
reconeixement públic a la 
feina realitzada pel regidor 
Josep Badia i va fer un 
agraïment al CE Llerona, 
a mossèn Vallicrosa i al 
senyor José Maria Rovi-
ra de Villar.

Acabats els parla-
ments el CE Llerona, que 
prèviament havia rebut una 

placa commemorativa per part del represen-
tant de la Federació Catalana de Futbol, també 
va lliurar una placa de record a l’Ajuntament de 
mans del president de l’entitat que va recollir 
Josep Badia. 
Tot seguit es va fer el descobriment de la placa 
inaugural que s’ha col·locat a la instal·lació. 

Un partit de futbol enter el CE Llerona i 
l’Esport Club Granollers, que va finalitzar amb 
victòria dels lleronins per 3 gols a 2 i una bo-
tifarrada a les instal·lacions del Consell del 
Poble de Llerona a la qual van assistir 350 per-
sones van posar la cloenda a l’exitosa jornada 
d’inauguració del camp de gespa de Llerona.

Projecte del FEIL
Recordem que la remodelació del camp de 
futbol de Llerona era un dels cinc projectes 
dels Fons Estatals d’Inversió Local executats a 
les Franqueses del Vallès. La remodelació ha 
suposat dotar a la instal·lació d’una solució de 
paviment de gespa sintètica d’alta qualitat de 
darrera generació. L’actuació ha inclòs un ar-
ranjament dels accessos perimetrals al camp 
de futbol i també les instal·lacions de saneja-
ment i reg necessàries per al correcte funcio-
nament i manteniment de la nova superfície.

També s’ha aprofitat l’actuació per a la mi-
llora de diversos aspectes del recinte, com ara 
noves porteries per a futbol 11 noves, porteri-
es abatibles de futbol 7, banquetes, banderoles 

de córner, xarxes de protecció en 
els fons de porteries i late-

rals del camp i marcador 
electrònic. La millora 

del camp de futbol 
de Llerona, ha su-
posat un import 
de 484.933,22 
euros i ha anat 
a càrrec de 
l’empresa Bigues 
Grup. 

Mossèn Vallicrosa va fer la 
benedicció del camp

Descobriment de la 
placa commemorativa

Aquest era l’aspecte que presentava 
el camp de Llerona el dia de la inauguració
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de Ribes ja és una realitat

La nova rambla de la carretera de Ribes ja és 
una realitat i no es va poder estrenar de ma-
nera més brillant, amb la celebració de la XIV 
Fira Mercat de Nadal i V d’Entitats de les Fran-
queses. L’acollida d’aquest projecte per part 
del públic que va visitar la mostra va ser excel-
lent, elogis que també es van poder escoltar 
per part de les entitats presents a la Fira.

Nova centralitat: 
la rambla com a passeig 
La nova rambla ha permès crear una nova 
centralitat a les Franqueses, una zona de pas-
seig, de centre i de comerç allà on fins ara hi 
havia una carretera de pas.  Aquest projecte, 
un dels cinc del FEIL que s’han fet al municipi, 

ha consistit en la remodelació 
del tram III de la carretera de 
Ribes, transformant l’espai en 
una Rambla de vianants des 
de la plaça Gaudí a la plaça de 
l’Ajuntament, amb connexió de 
vianants a la plaça de l’Ajuntament.

S’ha preservar l’arbrat actual, s’ha 
renovar també l’enllumenat, paviments 
i mobiliari urbà. L’element més destacat ha 
estat, sens dubte, que el carril de circulació 
central s’ha substituït per la rambla de vianants 
i el trànsit ha quedat desviat per les calçades 
laterals en els dos sentits de la circulació. 

Aquesta complexa actuació s’ha realitzat 
per fases La primera, amb un període d’exe-
cució previst de 2 mesos, afectava les calçades 
laterals, mantenint la circulació de vehicles en 
ambdós sentits de circulació a la part central.

La segona fase de les obres, afectava la 
part central de la carretera, que ja va quedar 
restringida al trànsit. La circulació va passar a 
les calçades com ha quedat de manera defi-
nitiva.

Els últims dies de treball en aquest pro-
jecte, just coincidint amb l’inici del mes de de-
sembre, van consistir en la col·locació dels fa-
nals i de les platines que permetran col·locar 
l’envelat de la fira de Nadal i la col·locació del 
paviment de pedra.

El tram I de la carretera de Ribes i la 
Rotonda de Can Mònic, renovats i millorats

Integrar la rambla amb 
la plaça de l’Ajuntament
La nova rambla de la carretera de Ribes ha su-
posat també la modificació de la rotonda que 
hi havia a l’entrada de l’Ajuntament. Abans la 
rotonda era un obstacle per accedir a peu a la 
plaça i ara ha quedat integrat. 

D’aquesta forma, i amb els pertinents res-
salts i passos de vianants, accedir a peu des de 
la rambla a la plaça de l’Ajuntament es fa de 
manera directa completant així la transforma-
ció d’un espai on fins ara els vehicles tenien 
prioritat en una zona per gaudir els veïns i ve-
ïnes de les Franqueses del Vallès.

La transformació i millora del tram I de la car-
retera de Ribes, entre la plaça de l’Escorxador 
i la Ronda Nord ha finalitzat a finals del mes 
de novembre, tal i com estava previst. Aquesta 
actuació es complementarà amb la remodela-
ció de la Rotonda de Can Mònic, que es fa en 
l’actualitat i que oferirà una imatge caracterís-
tica del municipi de les Franqueses del Vallès.
L’actuació al tram I de la carretera de Ribes 

ha comportat l’augment de l’amplada de les 
voreres, la renovació de serveis urbans en les 
voreres, renovació de guals, enllumenat i mo-
biliari. També s’han aprofitat les obres per a 
soterrar el cablejat aeri, renovar el clavegue-
ram i la xarxa d’aigua.

Rotonda de Can Mònic
Pel que fa a la rotonda de 
Can Mònic, un espai que 
fins no estava definit i 
presentava una pobre 
imatge de terra, amb 
l’adequació que es 
realitza en aquests 
moments passarà a 
ser un punt emble-
màtic del municipi. Hi 
haurà cinc oliveres de 
formes espectaculars 
amb una disposició pen-
tagonal. La seva simetria, re-
cordarà la unió dels cinc nuclis 

S’ha guanyat un espai de 
centralitat a Corró d’Avall

Durant la Fira de Nadal la modificació de la rotonda 
va permetre el pas dels assistents des de la rambla a 
la plaça de l’Ajuntament de forma directa

L’adequació 
de la rotonda 

de Can Mònic ja 
s’està realitzant 

Aquest és l’aspecte que presenta ara 
el tram I de la carretera de Ribes

del municipi: Corró d’Amunt, Corró d’Avall, 
Llerona, Marata, i Bellavista.
A la rotonda també destacarà el rètol de les 
Franqueses del Vallès, que ja està instal·lat, que 

reprodueix la façana de l’Ajuntament 
amb el nom dels cinc po-

bles del municipi.
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El carrer Aragó renova la seva 
imatge i millora l’accessibilitat 
a l’estació de tren
La remodelació del carrer Aragó de 
Bellavista, que ja ha finalitzat, ha do-
tat l’espai d’una nova imatge a 
l’hora que s’han aplicat soluci-
ons per resoldre problemà-
tiques que existien fins ara 
com ha estat la millora en 
l’accessibilitat a l’estació 
de tren.

Des que es va fer 
l’estació de tren l’accés 
des de Bellavista com-
portava dificultats per 
la inclinació de la rampa 
i pel material del terra uti-
litzat que ara han quedat 
solucionats. Els veïns i veïnes 
de Bellavista feia molt de temps 
que havien demanat mesures per 
evitar la perillositat de l’accés que hi 
havia anteriorment.

Pel que fa a la remodelació del carrer, entre 
la plaça d’Espanya i el carrer Cardedeu, s’han 
ampliat les voreres de la part oest. Un dels 
aspectes que crida més l’atenció en aquest 
projecte és l’aixecament d’un mur prefabri-
cat de formigó de morfologia ondulant i se-
mitransparent, que combina parts massisses i 
buides, separant visualment i física la vorera de 
la infraestructura ferroviària.

Aquest projecte també ha suposat el canvi 
del paviment, bancs, papereres, fanals i arbres.

Amb l’actuació de millora, el carrer Aragó 
es converteix en un espai accessible i parti-
cipatiu per a les ciutadanes i els ciutadans de 
Bellavista.

35 noves places d’aparcament
L’ampliació de la vorera ha comportat suprimir 
places d’aparcament que s’han recuperat per 
part de l’ Ajuntament amb el condicionament 
d’un aparcament gratuït a la cantonada del 
carrer d’Extremadura amb el carrer d’Aragó.

En aquesta remodelació s’han mantingut 
les places d’aparcament en línia i suprimit les 
d’aparcament en bateria, però s’han fet les 
oportunes gestions per disposar d’un nou es-
pai d’aparcament gratuït amb capacitat per a 
60 places al mateix carrer d’Aragó, per la qual 
cosa la zona en guanyen 35 nous aparcaments.

També hi ha negociacions amb ADIF per-
què es pugui utilitzar l’aparcament de l’estació 
de trens. Es preveu comptar amb un centenar 
de places d’aparcament.

La remodelació 
de plaça Major 
de Bellavista ja 
està acabada
El projecte de remodelació de la plaça Major 
de Bellavista ja ha finalitzat dotant l’indret d’un 
canvi substancial que ofereix un aspecte visual 
agraït i millora la integració amb l’entorn d’un 
dels espais més utilitzats per les veïnes i veïns. 

Aquesta actuació, inclosa al Fons Estatal 
d’Inversió Local ha consistit en el canvi de tot 
el paviment existent per un de pedra natu-
ral. La part elevada de la plaça corresponent 
amb la glorieta s’ha ampliat i connectat amb 
una rampa a passeig d’Andalusia per fer-la ac-
cessible i s’han canviat els bancs perimetrals 
existents.

El canvi dels bancs per uns de nou tipus 
banc-barana de formigó és un dels nous ele-
ments distintius de l’espai, a l’igual que, en un 
extrem de la plaça, el mobiliari urbà aïllat tipus 
“banco longo” amb respatllers. 

La substitució de les antigues baranes per 
unes noves de fusta també han suposat una 
millora evident.

L’adequació de la plaça Major de Bellavista 

S’ha millorat 
l’accessibilitat 
a l’estació de tren

Aquest 
és l’aspecte 

que presenta 
ara el carrer Aragó

s’ha completat amb els treball de pintura de 
la glorieta que han realitzat els operaris de la 
Brigada Municipal de les Franqueses, així com 
els treballs de jardineria.

 L’adequació de la plaça Major de Bellavista va finalitzar a principis del mes de desembre
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La millora de dues places i un carrer, 
la construcció d’una nova escola bressol 
i un nou local per a Serveis Socials, 
projectes dels FEOSL 2010
El municipi de les Franqueses ha rebut a través 
del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Soste-
nibilitat Local (FEOSL) 2010 un import total 
d’1.835.447 euros, dels quals un 80%, concre-
tament 1.467.622 euros, es destinaran a inver-
sions i un 20%, 367.825 euros, es destinaran a 
despesa social.

Pel que fa a l’apartat d’inversions, l’Ajun-
tament ha inclòs un total de cinc projectes: el 
projecte de millora de la mobilitat i accessibi-
litat per a vianants de la plaça dels Països Ca-
talans a Bellavista (342.445,13 euros); el pro-
jecte de recuperació i millora de l’accessibilitat 
per a vianants entre el tram final del carrer 
Aragó i el pas inferior del ferrocarril a Bella-
vista (147.762,20 euros); el projecte d’adequa-
ció i rehabilitació de local destinat a Serveis 
Socials a la plaça Espanya cantonada amb el 
carrer Provença a Bellavista (195.682,93 eu-
ros); el projecte de construcció d’una escola 
bressol municipal a la planta baixa de l’edifici 
de protecció oficial de la plaça de Catalunya 
a Bellavista (391.365,87 euros); i el projecte 
de construcció d’una pèrgola amb plaques fo-
tovoltaiques i adequació de les instal·lacions 
de la plaça de l’Espolsada a Corró d’Avall 
(391.365,87 euros).

Quant  a les actuacions d’interès so-
cial, s’ha inclòs les següents: un 
programa de servei d’aten-
ció domiciliària; un pro-
grama de servei de 
teleassistència per a 
persones majors 
de 70 anys o 
malalts crònics; 
i un programa 
d’atenció i 
serveis socials 
per l’aplicació 
de la llei de 
dependència.

L’Ajuntament de les 
Franqueses embelleix els 
espais públics del municipi 
amb 25 oliveres mil·lenàries
Durant les darreres setmanes els ciutadans 
i ciutadanes de les Franqueses del Vallès han 
vist com alguns espais públics del municipi 
s’han embellit amb la plantació d’oliveres mil-
lenàries. L’adquisició de 25 oliveres per part de 
l’equip de govern s’ha fet amb la intenció de 
fer més agradables els espais per als vianants i 
per a les persones que viuen al seu voltant. La 
primera d’aquestes oliveres s’ha instal·lat a la 
nova rambla de la carretera de Ribes, a l’alçada 
de la plaça Gaudí. I la resta s’han situat o se si-
tuaran en diferents emplaçaments del municipi 
com a la rotonda de Canovelles, a la rotonda 
de Can Mònic, a la plaça de l’Espolsada o a la 
plaça Espanya. 

L’adquisició d’aquestes oliveres ha suposat 
també un augment important del patrimoni 

del municipi. El cost total 
d’aquests arbres mil·lenàris, 
uns 60.000 euros, s’assumirà 
en concepte de contrapresta-
ció de l’obra. Així queda espe-
cificat en el conveni signat el mes 
d’octubre passat entre el subministra-
dor d’aquests arbres mil·lenaris i l’alcalde 
Esteve Ribalta. El conveni diu textualment que 
“el termini del qual disposarà l’Ajuntament per 
exercir el dret d’adquisició de les oliveres serà 
de 18 mesos a comptar des de la signatura del 
present contracte, i aquest dret el podrà exer-
cir per si mateix o bé mitjançant les empre-
ses adjudicatàries dels contractes d’obres 
que afectin a la via pública i que l’Ajunta-
ment designarà prèviament”.

La millora dels espais públics és una constant 
en l’actual equip de govern. Bona mostra d’ai-
xò també ho és, per exemple, la instal·lació 
d’una escultura de ferro que reprodueix el 
perfil del municipi a la rotonda de Can Mònic.

Una de les primeres oliveres que s’han plantat 
és la que hi ha a la nova rambla de la carrete-
ra de Ribes, a l’alçada de la plaça Gaudí

El projecte de construcció 
d’una pèrgola a la plaça 
de l’Espolsada, un dels 
projectes del FEOSL 2010.
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El I Fòrum del Projecte Educatiu de les Franqueses 
posa sobre la taula les necessitats educatives i la 
implicació ciutadana
La celebració del I Fòrum del Projecte Edu-
catiu de les Franqueses, el dissabte 14 de no-
vembre, va servir per posar en comú diver-
ses necessitats que té el municipi en relació 
a l’educació de tots i totes i la implicació de 
la xarxa ciutadana en aquesta matèria. Una 
setantena de persones van poder escoltar les 
explicacions que es van donar al Centre d’Art 
i Noves Tecnologies de Can Font al llarg de 
tot el matí per part d’experts com el sociòleg 
Óscar Rebollo. Però el forum també va tenir 
una part més pràctica ja que després de l’es-
morzar alguns assistents van participar en un 
dels tres tallers que es van organitzar : L’escola, 
L’educació permanent i l’Educació i el municipi.

Al taller que portava el títol “L’escola”, en-
tre altres qüestions es va reflexionar sobre la 
necessitat de desenvolupar una oferta forma-
tiva per a les famílies; continuar amb la tasca 
de coordinació entre els centres; l’èxit escolar ; 
i el paper dels mitjans de comunicació en la 
transmissió dels valors. El taller de “L’educació 
permanent” va posar l’accent en la necessitat 
de treballar per a la conciliació laboral i fami-
liar i la cohesió dels diversos nuclis a través 
d’activitats i projectes comuns. Finalment al 
taller “educació i municipi” es va parlar de la 
mobilitat interurbana; el mapa d’equipaments 
i serveis; el coneixement de la història local i 
el paper de les entitats en la creació de xarxa 
social.

“No n’hi ha prou amb una escola”
La inauguració de la jornada va anar a càrrec 
de l’alcalde i regidor d’Educació, Esteve Ribalta, 
que va utilitzar com a missatge clau la cita d’un 
proverbi africà: “Per educar un infant no n’hi ha 

prou amb una escola”, va 
dir. En aquest sentit, l’al-
calde va afirmar que 
l’aposta del l’actu-
al govern de les 
Franqueses ha es-
tat el de treballar 
l’educació des 
d’una dimensió 
de municipi i de 
comunitat. “L’es-
perit és que sigui 
la comunitat la que 
educa”, va remarcar.

Va acompanyar a 
l’alcalde Roser Roca, Cap 
del Servei de Suport Municipal 
de l’Àrea d’Educació de la Diputació 
de Barcelona; i Ramon Coma, psicopedagog, 
director de l’IES Marta Mata de Montornès i 
representant del grup impulsor del Projecte 
Educatiu.

Ramon Coma va llegir als assistents l’ideari 
del PELF i també va presentar els membres 
que formen part del grup impulsor. Després 
de la conferència d’Óscar Rebollo, la consulto-
ra ICC va presentar la diagnosi que s’ha fet del 
municipi per poder elaborar el Projecte Edu-
catiu. I a continuació, es va fer una pausa per 
esmorzar amb xocolotada a la plaça de Can 
Font a càrrec de la Colla de Diables 
de les Franqueses. L’entitat 5 
dits també va col·laborar 
amb el Fòrum amb 
l’organització d’ac-
tivitats infantils.

L’alcalde va inaugurar el 
Fòrum acompanyat 

de Ramon Coma 
i Roser Roca

Durant els 
tallers van surgir 

diferents propostes
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Educatiu, obert a 
la participació
El Projecte Educatiu tindrà sentit i prendrà 
força en la mesura que, les persones que vi-
uen o fan vida a les Franqueses el coneguin i 
se’l facin seu, posant-se d’acord en els princi-
pis bàsics de la convivència, l’educació, la par-
ticipació,... Cadascú tria el grau de compromís 
i el tipus de participació que vol tenir amb el 
projecte. Es pot participar activament a través 
d’un Grup de Treball,  es pot formar part de 
la xarxa de col·laboradors habituals o esporà-
dics del Projecte Educatiu, o simplement estar 
assabentat de les accions i activitats desenvo-
lupades.

Grup Impulsor
El Grup Impulsor el formen un conjunt de 
persones de diversos àmbits que viuen o 
fan vida a les Franqueses i que d’una manera 
voluntària han decidit endegar i ser part del 
motor d’aquest projecte. La finalitat d’aquest 
grup és dinamitzar el Projecte Educatiu del 
municipi, i des de la vessant ciudadana do-
nar sentit i coherència al desenvolupament 
del projecte. Durant el fòrum del mes de no-
vembre passat es van presentar les persones 
que formen part d’aquest grup impulsor. Són 
aquestes:

IDEARI MARC DEL PROJECTE EDUCATIU DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

L’ideari que a continuació descrivim és fruit de 

la reflexió, el debat i el treball de tots els que for-

mem part del Grup Impulsor del Projecte Educa-

tiu de Les Franqueses, té com a objectiu orientar 

les accions, els valors i els principis que es volen 

promocionar en el marc del PELF i l’entenem 

com a punt de partida bàsic per al creixement i 

desenvolupament del nostre municipi.

Un municipi on institucions, entitats i 
ciutadania comparteixen una identitat 
comú - la pròpia del territori franquesí; una 

identitat alhora prou dinàmica i oberta per 

reconèixer, acollir i respectar la pròpia de 

cada nucli de població i la d’origen de ca-

dascú; una identitat que permeti i respecti 
la diversitat i la pluralitat; on el civisme, la 

comunicació, l’intercanvi i les bones maneres 

configurin l’eix rector de la convivència; on el 

compromís, la participació i la implicació de 

tothom es converteixi en un dels principals 

valors de la vida pública, la vida social i cultu-

ral del municipi; on el respecte i la sensibilitat 

envers les persones, l’entorn, la natura, les ins-

titucions i les entitats sigui quelcom comú a 

tots i totes.

Grups de Treball
Diversos ciutadans i ciutadanes de les Fran-
queses s’agrupen per treballar pel desenvolu-
pament d’un eix o algunes accions concretes 
del Projecte Educatiu.

Es pot contactar amb l’Oficina Tècnica 
del Projecte Educatiu per més informació o 
qualsevol dubte, a través del correu electrònic 
pelf@lesfranqueses.cat, o bé personalment o 
per telèfon al Centre Cultural de Can Gandu-
xer, cada divendres de 8 a 13h.

Atent amb el seu patrimoni, les seves tra-
dicions, la seva cultura i amb la seva his-
tòria - la general i la més recent-  capaç de la 

seva recerca, conservació, cura, promoció i di-

fusió; tot plegat sense perdre el seu caràcter 

de poble acollidor i obert als nous temps, 
les noves tecnologies, les noves realitats. 

Que estigui compromès amb valors tan 

bàsics com l’educació, el respecte, la toleràn-

cia; un municipi amb iniciativa social, que gau-

deixi d’un/amb un teixit associatiu fort i cohe-

sionat, compromès amb la seva gent, el seu 

patrimoni cultural, el seu entorn i el seu futur.

Un municipi on infants i joves siguin un 
valor a l’alça, on puguin gaudir d’una pers-

pectiva optimista envers les seves possibili-

tats; en el qual siguin, també, un dels prota-

gonistes principals de la vida social i cultural. 

Un municipi on les famílies (pares i mares, 

avis i avies, tutors/es...) siguin conscients 
de la seva responsabilitat envers el crei-
xement, el desenvolupament i l’educació 
dels més novells; on les relacions interge-
neracionals es regeixin de manera fluïda, 

prestant atenció els uns als altres, i valorant 

les possibilitats d’aprenentatge mutu. 
Un municipi atent al seu entorn produc-

tiu i comercial, que sigui integrador dels di-

ferents sectors econòmics i on tots plegats en 

un ambient de coresponsabilitat puguem 

gestionar el territori, l’entorn natural i els re-

cursos procurant alhora una sostenibilitat i 
un entorn saludable que permeti la qualitat 

de vida i que garanteixi el futur de les genera-

cions següents. 

Obert al món i atent al seu entorn; amb 

relacions de bon veïnatge amb els altres 

pobles, especialment amb els més propers; 

i amb capacitat per a planificar i créixer amb 

una mirada més àmplia i panoràmica que no 

només la del propi territori.

En conclusió, un municipi amb ganes 
d’invertir en mitjans per facilitar i promo-
cionar  aquest ideari de futur; amb uns ens 

d’administració pública (ajuntament, patro-

nats, consells, etc.) que reconeguin i afavorei-

xin la necessària coresponsabilitat, la infor-
mació, la comunicació, la participació i la 
implicació de la ciutadania envers la ges-
tió i el futur de les Franqueses. 

 

Josep Ma Boixareu Josep Ma Farnes Maria Gaja Josep Castillo

Eduard Mallol Francesc Terrades Maria del Mar Rodriguez Eduard Navarro

Jaume Casanovas Santiago Azor Ramon Coma Rafael Bernabé

Emilia Ventura Yolanda Ribas
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Franqueses, 
contra la 
violència de 
gènere
Amb motiu de la celebració del Dia Internacio-
nal contra la Violència vers les dones, que és el 
25 de novembre, les Franqueses va programar 
diversos actes. Un d’aquests van ser els dos ta-
llers teòrics i pràctics de defensa personal per 
a dones que van organitzar conjuntament les 
regidories de Polítiques Socials, Igualtat i Sanitat 
i Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament. Aquests 
tallers, impartits pel caporal de la Policia Local 
de les Franqueses, Manel Luque, tenien diversos 
objectius: d’una banda, donar eines a les dones 
perquè sàpiguen reconèixer quan està patint un 
maltractament psíquic i psicològic 
abans que no esclati i que es 
pugui arribar a l’agressió. 
De l’altra, orientar a les 
dones perquè no pas-
sin per llocs públics 
que puguin generar 
desconfiança perquè 
són molt solitaris. El 
caporal també va en-
senyar a la dotzena de 

dones que van participar en els tallers algunes 
nocions bàsiques d’autodefensa, així com diver-
sos consells de com actuar un cop la violència 
ja s’ha consumat. Aquesta activitat va tenir lloc 
els dilluns i dimarts, dies 23 i 24 de novembre. 

Ja el dia 25, una de les activitats més im-
pactants es va produir al mercat setmanal de 
Bellavista. Un grup de ciutadans i ciutadanes de 
les Franqueses van contribuir a reflexionar so-
bre la violència de gènere. Amb les cares pin-
tades de blanc, vestits de negre i amb guants 
blancs a les mans, el grup mostrava a la resta 

de veïns i veïnes que estaven al carrer 
cartells amb missatges impactants 

que rebel·laven situacions molt 
dures: “400.000 homes estan 
maltractant a dones actual-
ment”; “2009: 49 víctimes a 
l’Estat espanyol” o “Catalunya 
és la segona comunitat amb 
més víctimes”. El grup que par-

ticipava en l’acció també posava 
llacets blancs a qui ho volia com 

a símbol de bona convivència.S’han fet diversos tallers de 
defensa personal per a dones

L’acció va tenir lloc al mercat 
municipal de Bellavista

Minut de silenci 
dels treballadors 
municipals
Des de l’àrea de Polítiques Socials, Igualtat i 
Sanitat de l’Ajuntament de les Franqueses i 
amb motiu de la commemoració del Dia In-
ternacional contra la Violència vers les Dones, 
es va convocar a totes les treballadores i tre-
balladors de l’Ajuntament a fer una pausa de 
les seves tasques diàries a les 12 del migdia 
per fer un minut de silenci per recordar les 
49 víctimes per violència masclista que s’han 
comptabilitzat durant aquest any 2009 a l’Es-
tat espanyol. El mateix dimecres a la tarda hi 
va haver cine-fòrum amb la projecció del do-
cumental Mujeres en pie de guerra de Susana 
Koska (2005). L’acte es va fer al Teatre Auditori 
de Bellavista i va incloure un debat moderat 
per Pilar Frutos, historiadora i experta en te-
mes de dona i memòria històrica.

Aturada dels treballadors a l’edifici de l’Ajuntament

Guia de recursos i serveis per a 
la igualtat entre dones i homes 
a totes les llars

A mitjans del mes 
de novembre totes 
les llars del municipi 
de les Franqueses 
van rebre la Guia 
de Recursos i Ser-
veis Municipals per 
la Igualtat entre Do-
nes i Homes. “Amb 
aquesta iniciativa pre-
tenem apropar tots 
els serveis adreçats a 
la ciutadania, i en es-
pecial a les dones, en 
matèria d’igualtat, d’una 
manera accessible i 
pràctica”, explica Gisela 

Santos, regidora de Polítiques Socials, Igualtat i 
Sanitat de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. La guia, en format díptic, informa sobre 

els serveis diferents que ofereix l’Ajuntament 
de les Franqueses, com per exemple, el Punt 
d’Assessorament per a Dones sobre Igualtat 
d’Oportunitats (PADI), situat al carrer Aragó, 
24, a Bellavista. El PADI ofereix un servei de 
primera acollida com a suport a les dones que 
pateixen diferents situacions tant de desigual-
tat com de risc. També ofereix servei d’atenció 
psicològic, que és un espai on poder reflexio-
nar i treballar les emocions davant de l’angoixa, 
l’estrès, l’autoestima, la violència, 
etc., i servei d’assessorament 
jurídic. Per demanar hora 
cal trucar al SAC, als te-
lèfons 93 846 58 62/ 
93 846 45 42.

Èxit de 
participació a 
les propostes 
del II Mes de la 
Diversitat
Les propostes del II Mes de la Diversitat, a mit-
jans d’octubre, van tenir molt bona acollida. Així, 
per exemple, prop d’una vuitantena de perso-
nes van assistir a la sessió: Entre cultures: tradi-
cions i cultura fula, que va tenir lloc al Centre 
Cultural de Bellavista, el 18 d’octubre. Durat 
aquesta sessió, a càrrec de l’entitat Mbalondiere, 
es van tractar a través de la música i les narra-
cions, els orígens i la història de la cultura fula, 
així com algunes de les seves tradicions, com a 
una de les ètnies presents a gairebé tot l’Àfrica.

La programació va continuar el dime-
cres 21 d’octubre a la sala d’actes del 

Centre Cultural de Bellavista, amb 
la conferència-debat Diversitat 
cultural, el món al meu carrer. 
Amb aquesta activitat es prete-
nia crear un espai d’intercanvi 
per tal de reflexionar sobre la 
diversitat cultural i sobre com 

aquesta diversitat ha arribat als 
nostres barris i ciutats.

Una vuitantena de 
persones van assistir a la 

sessió sobre cultura fula
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MEls veïns coneixen de primera mà 
el projecte per millorar la plaça de 
l’Espolsada

L’arquitecte Juanjo Zandundo 
i l’enginyer i Daniel Ruano, 
veins de Corró d’Avall van 
presentar a la Masia de 
Can Ribas una proposta 
de millora de la plaça 
de l’Espolsada, el 12 
de novembre passat. 
La iniciativa d’aquests 
dos tècnics va sorgir a 
partir del debat partici-
patiu “Repensem l’espai 
públic: la plaça de l’Espol-
sada”, que es va fer el mes 
de juliol i en el qual una trentena  
de veïns van expressar com veien la 
plaça i quines millores hi farien.

La proposta que van presentar Zandundo 
i Ruano planteja dos espais diferenciats de la 
plaça: un espai de relacions veïnals amb algu-
nes jardineres, arbres que facin ombra, bancs 
i l’emplaçament de més papereres i un espai 
per a les activitats, amb un sostre o cobert, 
anomenat “paller”.

Consells per als 
comerços de les 
Franqueses en 
una xerrada 
informativa
Una vintena de representants del comerç lo-
cal van assistir el dimecres, 25 de novembre, a 
la xerrada informativa adreçada als comerços 
del municipi de les Franqueses del Vallès orga-
nitzada per l’Oficina Municipal d’informació al 
Consumidor de

les Franqueses amb la col·laboració Dipu-
tació de Barcelona.

La conferència es va fer al Centre de Re-
cursos Agraris – Masia Can Ribas. 

Després de donar la benvinguda als assis-
tents i fer la presentació del ponent per part

de Gisela Santos, regidora de Dinamització 
Econòmica, Treball i comerç, va prendre la pa-
raula Santiago Vicente, tècnic de la Diputació 
de Barcelona.

Al llarg de la seva exposició Vicente va fer 
un repàs dels requisits mínims exigibles als es-
tabliments comercials respecte a temes com 
fulls oficials de reclamació/denúncia, horaris 
comercials, pagaments amb targeta o preus de 
venda al públic.

Acabades les explicacions de Santiago 
Vicente, es va iniciar un torn d’intervencions 
durant el qual es van abordar qüestions com 

horaris i dies de tanca-
ments dels es-

tabliments.

Els arquitectes van presentar la proposta als veïns el mes de novembre passat

Els veïns en general van re-
bre amb bons ulls la inicia-

tiva, i alguns van plantejar 
alguns dubtes, sobretot 

pel què fa al “paller”. 
Alguns proposaven 
utilitzar materials 
més càlids, tenir en 
compte l’acústica  i 
les alçades, l’oportu-

nitat d’obrir la plaça a
l’entorn i dispo-

sar d’un espai per 
a fer activitats, 

l’arbrat, etc.
Des de l’Ajunta-

ment també es va rebre amb 
bons ulls la proposta d’aquests 
especialistes, i l’alcalde Esteve 
Ribalta va agrair aquesta ini-
ciativa d’implicació ciutadana 
amb la millora de l’entorn. 

De moment el govern 
municipal tirarà endavant una 
primera fase de millores de 
la plaça que consistirà en la col-
locació d’algunes jardineres i arbrat, 
alguns bancs i més papereres. 

Pel què fa a la segona fase de la pro-
posta, la “pèrgola”, és un dels projectes propo-
sats per l’Ajuntament de les Franqueses dins 
dels Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibi-
litat Local (FEOSL).

La regidora Gisela Santos i el 
conferenciant, Santiago Vicente
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L’alcalde de les Franqueses, Esteve Ri-
balta, va asistir el 3 de novembre passat                                                          
a la Conferencia de Alcaldes por la Paz, un 
acte organitzat per l’Ajuntament de Grano-
llers, com a membre de l’executiva mundial de 
Mayors for Peace, juntament amb la Federa-
ció de Municipis de Catalunya i la Federació 
Española de Municipios y Provincias. L’acte, 
celebrat al Teatre Auditori de Granollers, va 
comptar amb la col·laboració de la Diputació 
de Barcelona i l’Associació Catalana de Muni-
cipis i Comarques.

Esteve Ribalta va coincidir amb d’altres al-
caldes de la comarca del Vallès Oriental com 
l’alcalde de Mollet, Josep Monràs; l’alcalde de 
Canovelles, Josep Orive; l’alcalde de l’Ametlla, 
Jordi Pousa; o l’alcalde de Parets, Joan Seguer, 

L’alcalde de les Franqueses, 
Esteve Ribalta, assisteix a la 
Conferencia de Alcaldes por la Paz

Voldria comen-
çar explicant totes 
aquelles coses que 
les persones que 
composem aquest 
equip de govern 
hem après durant 
tot aquest temps, 
més d’un any i mig, 

producte de la experiència, per després arri-
bar a entendre, que no deixem de ser peons 
d’un taulell d’escacs. Els que encara estem aquí, i 
moltes persones creuen que tot té el seu preu, 
continuem treballant dia a dia per aquells ob-
jectius que ens van marcar i ens va fer moure al 
començament.

La nostre societat està patint. Tant les 
persones que veuen com alguns polítics me-
nyspreen els valors pels quals hauríem de llui-
tar, com la coherència, el sentit comú, la res-
ponsabilitat, l’honestedat i altres actituds que 
s’han perdut; com també nosaltres, aquest 
equip de govern, que al cap i la fi tenim un 
temps per entrar i un temps per sortir.

És molt trist que, aquells que s’identifiquen 
com “els justiciers”, hagin de “pactar” amb 
l’embolic, les artimanyes, les dubtes, la por, les 
injúries, per posicionar-se a la societat, donant 
a entendre que tenen la solució universal als 
problemes del municipi i tota la seva gent, fent 
creure que donaran una millor alternativa.

Encara estem drets i forts, per si algú tin-
gués dubtes, i amb molts projectes pel futur. Si 
algú pensa que hem fracassat, personalment 
no crec que el fracàs sigui una tragèdia, sinó 
una plataforma que impulsa a la gent a millorar, 
a rectificar i sobretot a aprendre.

Sóc partidària d’estar atenta, a aprendre 
de tot i de tots, a absorbir informació i enri-
quir-me amb coneixements que em permetin 
defensar un criteri propi.

També crec que hem de transmetre op-
timisme, impulsar les idees cap els més joves, 
que, sense tenir unes idees polítiques molt 
fermes, hem d’aprofitar que tenen entusiasme, 
energia i projectes de futur. Tots aquests ingre-
dients fan un còctel ideal per crear coses.

Vull apostar por la joventut en tots els seus 
termes, joves d’esperit, d’edat, de cor, joves 
“sense experiències de la vida”. M’agradaria 
creure en aquesta fusió que sembla una boge-
ria, entre els joves d’edat i els joves d’esperit, 
els nostres grans.

Estic convençuda de que el que volem 
fer ha d’estar lligat entre les idees sorgides 
d’aquells que comencen a “viure” i aquells que 
portem ja uns quants anys viscuts.

Hi ha moltes coses per fer. Ens hem de 
preguntar, si l’entorn en els que ens movem i 
les persones amb qui convivim i ens comuni-
quem, ens fan sentir satisfets o no.

Només puc respondre a una sola cosa, les 
experiències viscudes serveixen per explicar-
les i reflexionar-les, però cadascú de nosaltres 
hem de trobar la nostra pròpia raó de ser.

Hem de tenir present que la nostra socie-
tat del futur estarà formada per persones, jo-
ves d’altres races, altres cultures, altres ideolo-
gies. Un fet que en el seu conjunt ens aportarà 
més riquesa.

En definitiva tots som responsables de que 
treballar plegats des d’una societat en el pre-
sent, amb solidesa, fermesa i esperança, 
impulsarà una societat futura més 
oberta.

Gisela Santos
Regidora de Dinamització 

Econòmica, Treball i 

Comerç i Polítiques 

Socials, Igualtat i Sanitat

Cinquanta 
alumnes de 
l’escola Joan 
Sanpera visiten 
l’Ajuntament 
Una cinquantena d’alumnes de 3er curs de pri-
mària de l’escola Joan Sanpera i Torras de Cor-
ró d’Avall van visitar l’edifici i les dependències 
de l’Ajuntament de les Franqueses. La visita va 
coincidir amb el fet que els alumnes durant el 
primer trismestre del curs acostumen a tre-
ballar els aspectes relacionats amb el municipi, 
com per exemple, el funcionament de l’Ajunta-
ment com a òrgan de servei a la població.

Després de visitar diferents àrees i serveis 
de l’edifici de l’Ajuntament, l’alcalde Esteve 
Ribalta va rebre el nombrós grup a la sala de 
plens. Abans de formular-li tot tipus de pregun-
tes,  unes de més preparades i d’altres de més 
espontànies, alguns infants van demanar a l’alcal-
de de poder entrar al seu despatx, una petició 
a la qual hi va accedir sense cap problema. I no 
només això, sinó que tots i cadascun dels nens 
i nenes van poder asseure’s un moment a la 
cadira del despatx de l’alcalde.

Un cop ja asseguts a la sala de plens, 
els alumnes van començar a fer pre-

guntes sobre les competències 
del consistori, el nombre de 

regidors, la presa de decisi-
ons, etc. Els escolars, però, 
també van aprofitar l’oca-
sió per formular qües-
tions més generals que 
superaven l’àmbit polític 

més local.

Els alumnes van visitar
la Sala de Plens 

entre d’altres. L’amfitrió de l’acte, l’alcal-
de de Granollers i vicepresident 
deAlcaldes por la Paz, Josep 
Mayoral, va manifestar 
que estava satisfet de 
l’èxit que ha tingut 
la jornada ja que 
s’hi van i inscriu-
re un total de 
50 alcaldes de 
diferents punts 
de l’Estat espa-
nyol, xifra que 
representa una 
quarta part dels 
200 Majors for Pe-
ace de l’Estat.

Esteve Ribalta 
i altres alcaldes 

de la comarca a 
la Conferencia de 

Alcaldes por la Paz, el 
3 de novembre passat

Fa unes setmanes la Junta de Go-
vern Local de l’Ajuntament de 

les Franqueses del Vallès va 
aprovar donar suport 

a la Red de Alcaldes 
por la Paz.
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temps que la gaudim i 
fou molt dur aconseguir-
la. Actualment es posa en 
qüestió a causa, sobretot, 
de la falta de confiança 
en les persones que 
a diferents nivells 

ens representen i que amb els te-
mes de corrupció fan trontollar 
aquesta jove situació que tant 
ha costat aconseguir.

La corrupció no es la 
única responsable, tam-
bé la falta de credibilitat 
en els ideals polítics fan 
la seva part de feina. El 
bipartidisme no ajuda i 
com a conseqüència es 
produeix una manca de 
il·lusió i de credibilitat en 
les institucions i els seus 
representants.

És evident que els actes 
de corrupció són la gota que fa 
vessar el got. Aquí calen interven-
cions directes de l’Estat en temes 
com: el control del preu del sòl urbà; 
el control directe de les obres públiques, 
tant estatals com les municipals; el control 
del preu d’adjudicacions i el preu final de les 
obres.  També hi ha d’haver informació pública 
dels béns dels càrrecs públics en el moment 
que prenen possessió del càrrec i en acabar el 
mandat. De la mateixa manera, els sous nets 
dels càrrecs han de ser de públic coneixement.

No és bo ni correcte tenir la idea, molt 
sovint interessada, de que tots som iguals. Això 
no és cert i fa que decaigui la moral d’aquells 
que sincerament volen dedicar-se al servei de 
la comunitat. Sempre hi ha hagut i sempre hi 
haurà, per sort, persones amb ganes de servir 
honestament els seus conciutadans des de di-
ferents llocs de la societat i això cal fomentar-
ho i valorar-lo.

També caldria endurir les penes de presó 
per a tots aquells que traeixen la confiança del 
ciutadà i que s’equiparessin a les penes per 
terrorisme.

D’alguna manera, aprofitar-se en benefici 
propi d’un càrrec públic, caldria que sortís tan 
car que no compensés cap tipus d’enriqui-
ment il·lícit.             

 
Teresa Buigues i Poveda

Regidora de Cultura

Les Franqueses ja té Aula 
d’Universitat a l’Abast
A finals d’aquest mes de gener ha entrat en 
funcionament l’Aula d’Universitat a l’Abast 
(AUA) de les Franqueses del Vallès. Es tracta 
d’un moviment cultural i educatiu impulsat per 
la Fundació Universitària Martí l’Humà, que 
posa de manifest la necessitat d’obrir a tots els 
nivells i edats les possibilitat de formació per-
manent de les persones adultes. L’objectiu prin-
cipal d’aquesta iniciativa és la d’omplir un buit 
existent a les Franqueses pel que fa a la re-
novació, actualització del coneixement i 
la formació permanent.

Sota la coordinació d’Èric Llacu-
na i l’assessorament de persones 
rellevants dels diversos pobles 
del municipi, la programació per 
la primer trimestre de 2010 és 
la següent:
• 28 de gener: Assumpta Mon-

tellà. “La memòria oral com a 
eina d’investigació històrica”.

• 11 de febrer: Enric Garcia. 
“L’univers al nostre abast”.

• 25 de febrer: Èric Llacuna. “La his-
tòria en femení”.

• 11 de març: Dra. Rosa Català. “L’ansietat 
i les seves manifestacions”

• 25 de març: Dr. Joan Cruells. “La depresessió 
i altres alteracions de l’estat d’ànim”.

L’horari d’aquestes sessions és de 18’30 a 
20’00 al Centre d’Art i Noves Tecnologies 
Can Font de Corró d’Avall. Durant aquest 
primer trimestre l’entrada és lliure i les con-
ferències seran finançades per l’Ajuntament 
de les Franqueses i la Fundació Universitària 
Martí l’Humà, amb el suport de la Secretaria 

d’Acció Ciuta-
dana.

Les preinscripcions escolars 
s’obren el 2 de febrer

La data prevista per formalitzar les preinscripci-
ons per als alumnes de 3 anys a 16 anys és del 2 
al 16 de febrer. Aquesta data, però, estava pen-

dent de ser oficial amb la seva publicació al 
DOGC. Prèviament a la realització d’aquest 

tràmit, com és habitual el Patronat Mu-
nicipal de Cultura, Educació, Infància i 
Joventut va organitzar les jornades de 
portes obertes als diferents centres 
del municipi, amb l’objectiu que les 
famílies coneguin de primera mà les 
diferents opcions. La primera escola 
que va obrir les portes per acollir 
les visites va ser l’Escola Guerau de 
Liost, el 22 de gener passat. Per te-
nir més informació del calendari de 

jornades de portes obertes podeu 
consultar la web de l’Ajuntament de 

les Franqueses 
(www.lesfranqueses.cat).

La historiadora Assumpta 
Montellà obre l’AUA
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nom escollit 
pel CEIP Les 
Franqueses II 
de Bellavista
Escola Colors és el nom escollit pel CEIP Les 
Franqueses II que s’està construint al carrer de 
Valldoriolf 2 de Bellavista després del procés 
d’elecció participatiu iniciat el passat mes d’oc-
tubre. Aquesta denominació va quedar per da-
vant dels altres dos noms finalistes, El Mirador 
i Torre Pinós.

El mes d’octubre es van començar a fer les 
propostes per part de la comunitat educativa 
(nens i nenes, equip docent, personal no do-
cent i AMPA), que van ser votades el passat 11 
de desembre per part de les famílies.

El 14 de desembre es va celebrar el Con-
sell Escolar per a l’elecció del nom definitiu de 
l’escola a partir dels les tres propostes amb 
més suport a la consulta, Colors, El Mirador i 
Torre Pinós, que havien obtingut el 62,8% dels 
vots, triant com a nom per aquest equipament 
Escola Colors.

El Consell Escolar del centre ha expressat 
la seva satisfacció per l’exemple que ha supo-
sat per a tots els nens i nenes de l’escola el 
que és un procés consultiu, participatiu i de-
mocràtic, aconseguint que el nom representi 
a tota la comunitat educativa en el seu sentir 
majoritari. 

A més a més, cal destacar que el nom de 
Colors va ser proposat pels mateixos nens i 
nenes de l’escola com a expressió de la diver-
sitat alegre i positiva de la que estem formats.

Fins ara l’Escola Colors es trobava de ma-
nera provisional al CEIP Guerau de Liost, i 
compta amb alumnes de P3, P4, P5 d’educació 
infantil i primer d’educació primària. 

En aquest equipament, com ja va succe-
ir amb el CEIP Camins i amb l’IES El Til·ler, 
l’equip de govern de l’Ajuntament de les Fran-
queses ha realitzat nombroses gestions en ma-
tèria educativa per tal que l’equipament estigui 
acabat com abans millor. La data d’acabament 
del l’obra del CEIP Colors està fixada per a 
l’abril del 2010.

Aquest és el tercer pro-
cés participatiu efectuat 

recentment a les Fran-
queses del Vallès per 

part de la comunitat 
educativa per triar 
el nom de l’equi-
pament després 
dels que van realit-
zar el CEIP Camins 

i l’IES El Til·ler.

El menjador, 
la cuina, la 
biblioteca i els 
despatxos del 
nou CEIP Camins, 
en funcionament
A mitjans d’octubre va entrar en 
funcionament la part desti-
nada a serveis de la nova 
escola CEIP Camins, inau-
gurada el 14 de setem-
bre passat. Complint 
els terminis establerts, 
es va posar en marxa la 
part central de l’edifici 
que comunica les dues 
ales, la d’educació infantil, 
que és la primera que es 
va acabar i la de primària, 
que correspon a la darrera 
fase per completar tot l’edifici. La 
zona de serveis inclou el menjador, la 
cuina, la biblioteca, l’espai per l’AMPA, la sala de 
mestres, els despatxos i la part de consergeria. 

La posada en marxa d’aquesta part supo-
sa una millora important, segons ha explicat la 
directora del centre, Núria Marin, ja que evita 
que els nens s’hagin de desplaçar fins a l’antiga 
escola per dinar, com es va fer durant aquest 
primer mes del curs. Les antigues depeden-
dències també servien per fer l’acollida dels 
matins a aquells alumnes que arriben a l’escola 
abans del començament de l’horari escolar. 

Arriben els darrers mòduls
El mes de desembre van arribar els darrers 
mòduls per completar la segona fase del CEIP 
Camins. Aquest mòduls, una dotzena, es faran 
servir per construir la part de l’edifici que tin-
drà les classes per als alumnes de 
3er fins a 6è. I també la sala 
polivalent, els patis i la pista 
poliesportiva.

Aquesta fase està 
previst que s’acabi 
per Setmana Santa. 
I d’aquesta manera 
ja estarà complert 
tot l’edifici. El regi-
dor d’Obres, Joan 
Antoni Marin, mani-
festa que “l’equip de 
govern està satisfet per-
què amb els 12 primers 
mòduls es va assegurar que 
l’escola Camins pogués comen-
çar el 14 de setembre i un mes més 
tard ja es va tenir a punt tota la part de serveis, 
inclosa la cuina i el menjador”. 

 

L’Educació, una prioritat
Dins del full de ruta de l’actual equip de go-
vern es marca com a prioritat tots els temes 
relacionats amb l’educació. Un dels objectius 
és oferir totes les eines perquè hi hagi una 
educació de qualitat en tot el municipi i garan-
tir, d’aquesta manera, una escolarització amb 
les millors condicions possibles. 

En aquest sentit, l’alcalde i regidor d’Edu-
cació, Esteve Ribalta, manifesta que “un dels 
compromisos públics que es van assumir era 

complir els terminis pactats, amb una cla-
ra aposta del tema educatiu”. 

S’ha de destacar en ma-
tèria educativa tam-

bé que aquest nou 
curs ha entrat en 
funcionament un 
nou IES a Corró 
d’Avall, el nom 
del qual per 
votació popular 
és El Til·ler. 

Ajuts de 
menjador de les 
escoles bressol
Durant el mes de novembre, el Patronat Mu-
nicipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut 
de les Franqueses va obrir la convocatòria pú-
blica per a la concessió d’ajuts de servei de 
menjador per a nens i nenes de 0 a 3 anys 
escolaritzats en alguna de les tres escoles mu-
nicipals: Massagran, Les Tres Bessones i Cavall 
Fort a princicis del mes de novembre. 

Podien optar a aquesta convocatòria els 
alumnes escolaritzats en les escoles 

bressol públiques de les Fran-
queses durant els curs 

escolar 2009-2010, 
que siguin usuaris 

regulars del servei 
de menjador del 
centre i d’acord 
amb els criteris 
de baremació 
establert en 
la convocatò-

ria esmentada 
i empadronades 

al municipi. 

L’Escola Colors és previst que 
estigui acabada al mes d’abril

La policia local 
va acompanyar 

en tot moment el 
transport especial

Els nens i nenes ja no s’han de desplaçar 
a l’antiga escola per dinar
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TGran participació 
a la Festa de les 
Golfes 2009

El Casal Infantil 
Municipal de 
Bellavista visita 
el Camp d’Aviació 
de Rosanes
Seguint la voluntat dels Casals Infantils Munici-
pals i els Centres Municipals de Joves d’esde-
venir un referents educatius en els espais de 
lleure, el dissabte 17 d’octubre els infants del 
Casal Infantil Municipal de Bellavista van anar 
d’excursió al Camp d’aviació de Rosanes. Allà 
van escoltar l’explicació sobre la Guerra Civil 
Espanyola, la situació dels dos bàndols (repu-
blicans i franquistes) i més concretament, la 
història del Camp d’aviació de Rosanes. 

Aquesta excursió forma part del conjunt 
de sortides i activitats programades pels Casals 
Infantils Municipals al llarg del curs 2009/2010, 
curs en què s’ha apostat clarament per una 
programació destinada a conèixer l’entorn 
i el medi natural, descobrir els paisatges i la 
història municipal al voltant de diferents cen-
tres d’interès. Tota aquesta activitat s’ha enfo-
cat sempre cap a la vessant educativa de les 
activitats de lleure i seguint el lema d’aquest 
any dels casals: “Diverteix-te aprenent, aprèn 
divertint-te”. 

Com a part de l’activitat, els infants assis-
tents es van convertir en aviadors, cada un 
amb la seva insígnia i amb aquesta caracterit-
zació van fer el recorregut pels diferents re-
fugis antiaeris de l’estat Major Can Morgues, 
Menjador de Camp Can Rienbau, etc. Després 
de dinar es va fer la visita a les estacions d’in-
terpretació on es van dur a terme un seguit 
d’activitats: construcció d’avions dels republi-
cans amb una identificació pintada per cada 
infant amb els seus colors a la base de Rosa-
nes: avió Savoia, Xato, Mosca, Natatxa i Fiat. 
Mitjançant explicacions i fotografies els infants 
ho van conèixer millor. 

Va ser un dia perquè els infants es traslla-
dessin al 1937, una època que no han viscut 
però que ha marcat la història del muncipi, així 
com dels seus pares, mares, avis i àvies. Aquell 
any es va transformar el Camp de 
Rosanes en un aeròdrom. 

Mitjançant les expli-
cacions, activitats i fo-
tografies els infants 
van gaudir d’un 
dia ple d’activitats, 
aprenent sobre 
aquest període de 
la història de les 
Franqueses alhora 
que divertint-se i 
convivint. 

Èxit de la Nit de 
Bruixes i Túnel 
del Terror a 
Corró d’Avall

La Nit de Bruixes, or-
ganitzada pel Centre 
Municipal de Joves 
i el Casal Infantil 
Municipal de Cor-
ró d’Avall, amb la 
col·laboració dels 
casals infantils i ju-
venils de Bellavista, 
l’Associació juvenil 
5 dits, Ass. Amics de 
la comarca de Soncodou 
(Senegal), i de diferents arte-
sans del Municipi que es va fer a mitjan 
de novembre va comptar amb una destacable 
participació de joves.

Des de les les sis a la tarda a les nou del 
vespre es van oferir activitats per tothom: 
tallers infantils com el d’aranyes peludes, les 
màscares de por, maquillatge terrorífic i tatu-
atges de la marca de diable. També va haver-hi 
xocolata amb melindros per a tothom. 

Paral·lelament es podia demanar pel futur 
amb lecutures de la mà o tirades de les cartes 
del destí. Al final i l’inici de l’espai de la Nau de 
Can Ganduxer, s’hi podien trobar paradetes 
de manualitats i artesania. 

En el marc de la Nit de Bruixes destaca-
va el Túnel de Terror, ambientat enguany en la 
nisssaga cinematogràfica de Divendres 13. El 
ja tradicional i molt popular túnel va presen-
tar aquest any una novetat, al punt de trobada 
del Centre de Joves, consistent en que tots els 
joves usuaris del Centre Municipal de Joves de 
Corró D’Avall que van participar en la deco-
ració del punt de trobada també van espantar 
el dia del túnel. 

Durant tota la tarda l’assistència va ser 
de més de 250 persones que van gaudir dels 
tallers, xocolatada i túnel del terror. Un cop 

tancada la porta del Túnel del Terror tots 
els col·laboradors i monitors/es de 

Centre Municipal de Joves i Ca-
sal Infantil de Corró d’Avall 

van participar d’un sopar 
de germanor per do-
nar les gràcies a mes de 
trenta col·laboradors/es 
que es van involucrar de 
forma molt activa per-
què la Nit de Bruixes fos 

un altre èxit en la present 
edició. 

Durant la Festa de les Golfes es celebra 
també la Castanyada

La visita es va fer el 
passat mes d’octubre

Un any més, l’últim dissabte d’octubre, es va dur 
a terme la cada cop més tradicional Festa de 
Les Golfes, organitzada pel Casal Infantil i Juve-
nil Municipal de Bellavista, amb la col·laboració 
del Casal Infantil Municipal i Centre Municipal 
de Joves de Corró d’Avall, ambdós de l’Àrea 
d’Infància i Joventut del Patronat Municipal de 
Cultura, Educació, Infància i Joventut. Aquest any 
es va fer coincidir amb el dia de la Castanyada. 

Des de les 17 hores i fins les 20:30, la plaça 
del Centre Cultural de Bellavista es va omplir 
d’activitats per tothom, com ara tallers: de ta-
tuatges, de bosses, d’un clauer de Les Golfes... 
Un mercat d’intercanvi, un mural on deixar la 
empremta, un espai per practicar amb les xan-
ques... etc. 

Les Golfes va comptar aquest any també 
amb un campionat de tennis taula, que va re-
unir a 12 participants i que van demostrar les 
seves habilitats. Així també hi havia l’habitual 
concurs de fotografia digital, on es van captar 
diferents imatges de Les Golfes. Per la fotogra-
fia, el jurat amb representants de les diferents 
associacions i grups participants, va escollir les 
imatges guanyadores: la més emblemàtica i la 
més divertida. 

A l’estant de l’Associació Amics de la Co-
marca de Soneodou a Catalunya, van poder 
veure diferents fotografies de l’entitat. El grup 
de Diables Els Encendraires, van realitzar una 
tabalada per començar Les Golfes i una cre-
mada del Cabró per finalitzar la festa. 

Durant tota la tarda es van repartir 25 kg. 
de castanyes i uns 200 panellets, mitjançat la 
moneda de Les Golfes. Aquesta ha estat una 
iniciativa novedosa que permetia que possibi-
litava als participants en algun taller o activitat 
s’aconseguissir unes xapes a vescanviar per 
castanyes i panallets. 

La involucració del públic a la festa va ser 
força major que en anys anteriors, ja que aquest 
2009 es potenciava la implicació dels assitents 
d’una forma més participativa i dinàmica. L’assis-
tència de públic va rondar les quantitats d’edi-
cions passades però aquesta involucració va fer 
esgotar gairebé tots els materials dels tallers i 
les entitats i grups implicats no van parar d’aten-
dre infants, joves i adults en tota la tarda.

Més de 250 joves van participar a la 
Nit de Bruixes i el Túnel del Terror
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TELÈFON 
D’AVARIES
DE SOREA

902 250 370

HORARI
D’ATENCIÓ AL PÚBLIC 

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

TELÈFON 
DEL SERVEI 

DE RECOLLIDA
DE MOBLES I 

TRASTOS

900 101 338

NAIXEMENTS
Asier Navarro García 27-08-09

Martí Randos Vázquez 28-08-09

Niko Rodríguez González 29-08-09

Aitor Soriano Reixach 30-08-09

Aitana Muñoz Pascual 31-08-09

Roger Lujan Pereira 02-09-09

Nerea Martínez Peña 08-09-09

Lucas Suárez Ibáñez 09-09-09

Martina Azor Fernández 09-09-09

Mateo Espinol Ruiz 11-09-09

Alex Fernández Pérez 14-09-09

Víctor Fernández Pérez 14-09-09

Abril García Sánchez 15-09-09

Aroa Serrano Jiménez 15-09-09

Nour El Akel 15-09-09

Marc Costa Planas 16-09-09

Andrea Peña Escalera 20-09-09

Maria García Pérez 25-09-09

Jannat Zeoluali 26-09-09

Martí Ruiz Berge 29-09-09

Alexandra Espinosa Lahoz 02-10-09

María González Sánchez 05-10-09

Erik Rodríguez Maraver 07-10-09

Carla Domínguez Castellote 07-10-09

Laia Àngels Arriero Pardo 07-10-09

Nil Raya Arévalo 09-10-09

Maia Sánchez Márquez 16-10-09

Nuria Valiño Moliné 21-10-09

Yero Boiro 25-10-09

Oriol Casoliva Castillo 26-10-09

Hugo Pajares Moral 27-10-09

Jordi Fabregat Garcia 29-10-09

Adrià Vidal Peiró 29-10-09

Marí Sánchez Ballerster 29-10-09

Alba Morales López 31-10-09

Aitor Romero Salvador 31-11-09

Gerard Reyes García 01-11-09

Tania Bach Cano 01-11-09

Marta Martínez Trinidad 03-11-09

Marc Silva Navarro 06-11-09

Erik Montero Ruiz 06-11-09

Hugo Bermúdez Casado 07-11-09

Aida Pérez Domenech 08-11-09

Martí Cárdenas Fernández 09-11-09

Daniela Fernández Tiscar 10-11-09

Carlos Pérez Carrereras 11-11-09

Miquel Pàmies Cano 13-11-09

Albert Tarté Gallardo 18-11-09

Paula González Alfonsea 18-11-09

Maria Moreno Rodríguez 19-11-09

Najle El Badri 21-11-09

Ona Ibáñez Rocho 22-11-09

Oriol Ares Vallejos Clavell 22-11-09

DEFUNCIONS
Maria Plan Botey, 99 anys 30-08-09

Toribio Piñero Casco, 95 anys 17-09-09

Almerinda López Suárez, 75 anys 20-09-09

Purificación Benítez Fernández, 52anys 08-10-09

Felicitas Melgosa Martínez, 94 anys  25-10-09

Isaura Vázquez Pereira, 86 anys 11-11-09

Remedios Domene Lorente,97 anys 16-11-09

Josefa Ávila Fernández, 89 anys 16-11-09

Maria Poveda Acebedo, 91 anys 18-11-09

Encarnación Serrano Pazo, 99 anys 20-11-09
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AIV Mostra d’Arts Escèniques “Festival 

dels Amateurs” i Cicle d’Espectacles 
Infantils i Familiars

Aquesta és la programació de la IV Mostra 
d’Arts Escèniques “Festival dels Amateurs”:
La vida és un tang@, companyia LA VAINA 
de Granollers, 9 de gener
Aijafadrim, companyia KÒMIX de La Garriga, 
23 de gener
La boja de Chaillot, companyia QUATRE 
PER QUATRE de Granollers, 6 de febrer 
Una taula per a sis, companyia NYOCA de 
L’Ametlla del Vallès, 20 de febrer 
La botiga dels horrors, companyia SOM-
N’HI de Barcelona, 6  de març
La visita d’un inspector, companyia AGRU-
PACIÓ TEATRAL CASAL de Calaf, 20 de març
Primera plana, companyia MUTIS PEL FONS 
de Granollers, 17 d’abril
Las Gallegas, companyia LOLITA CORINA, 
24 d’abril, cloenda de la Mostra

Varietat i qualitat pels més petits
Pel que fa a la temporada gener-abril del IV Ci-
cle d’Espectacles Infantils i Familiars, continurà 
amb el tret distintiu d’aquest cicle, la varietat i 
qualitat de les propostes adreçades a infants a 
partir de 3 anys.

Circ, concerts, titelles o dansa són algunes 
de les propostes que es podran veure al Casal 

Cultural de Corró d’Avall i al Teatre Auditori 
de Bellavista els dissabtes a les 18 hores

La progrmació de la temporada gener-abril 
del IV Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars 
és aquesta:

Mowgli: El Libro de la Selva, a càrrec de 
La Carreta Teatro, 16 de gener, al Casal Cultu-
ral de Corró d’Avall

En Joan sense por, a càrrec d’Egos Petits, 
30 de gener,  al Teatre-Auditori de Bellavista

Acorde, a càrrec de Companyia Sebas, 6 
de febrer, al Casal Cultural de Corró d’Avall

Blau marí, a càrrec de Roseland Musical, 
27 de febrer, al Teatre-Auditori de Bellavista

Cuentos de pan y pimiento, a càrrec 
Desguace Teatro, 6 de març, al Casal Cultural 
de Corró d’Avall

Avi Ramon, a càrrec Teatre Nu, 27 de 
març, al Teatre-Auditori de Bellavista

L’aventura del jazz, a càrrec La Vella Dixi-
eland, 10 d’abril, al Teatre-Auditori de Bellavista

Cirque déjà vu, a càrrec La Baldufa 17 
d’abril, al Casal Cultural de Corró d’Avall

El nou servei ha començat a 
implantar-se al novembre

Un nou sistema informàtic millora 
el servei de préstec de la biblioteca 
municipal

El 2010 ens porta la temporada gener-abril del 
IV Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars i la IV 
Mostra d’Arts Escèniques “Festival dels Ama-
teurs” que va obrir la seva programació el 9 de 
gener amb la respresentació de “La vida és un 
tang@” a càrrec de la companyia La Vaina de 
Granollers. Aquesta funció, com totes les del 
cicle Festival dels Amateurs es va fer al Teatre 
Auditori de Bellavista a les 21 hores.

Enguany s’han programat vuit funcions a 
la IV Mostra d’Arts Escèniques “Festival dels 
Amateurs”, que finalitzarà el dissabte 24 d’abril. 
Com és habitual, el Patronat Municipal de Cul-
tura, Educació, Infància i Joventut, organitzador 
de l’event ha programat un cicle variat tenint 
en compte la vinculació amb el municipi de les 
Franqueses, la proximitat territorial, la trajec-
tòria dels grups, la qualitat de les propostes, la 
seva capacitat d’atreure públics amplis i si es 
tracta d’espectacles d’estrena.

Aquesta mostra va néixer com una eina de 
suport a la creació artística amateur en l’àmbit 
de les arts escèniques, esdevenint un aparador 
que serveixi per presentar, promoure i difondre 
la producció local i les noves creacions de grups 
de teatre i altres col·lectius no professionals de 
Catalunya dedicats a les arts escèniques. 

El servei de préstec de la 
biblioteca de les Fran-
queses ha millorat amb 
l’aplicació d’un sistema 
informàtic de gestió 
que les 192 biblioteques 
i els 9 bibliobusos de la 
Xarxa de Biblioteques 
Municipals de la Diputació 
tenen des del 18 de novembre 
passat. Amb el nou programa, ano-
menat Millennium i propietat de l’empresa 
nordamericana Innovative Interfaces, les bibli-
oteques poden prestar fins a 30 documents a 
un usuari, dels quals 15 són llibres i 15 audio-
visuals, durant 30 dies. Fins ara el termini de 
préstec era de 21 dies per als llibres i 7 per als 
audiovisuals. 

Pel que fa qüestions més internes de fun-
cionament, el nou sistema facilita la gestió dels 
tràmits bibliotecaris, alguns dels quals es realit-
zen de forma automàtica des del sistema, com 
ara els avisos recordatori per correu electrò-

nic de devolucions de docu-
ments, reserves disponibles o 
cancel•lades i reclamació de 
documents. A més, els usua-
ris que es registrin al web de 
la xarxa disposaran d’un es-

pai personal on consutar les 
llistes de títols que alguna vega-

da s’han endut en préstec, guar-
dar les seves cerques preferides al 

catàleg o valorar els llibres que han llegit. 
El programa Millennium substitueix el sis-

tema VTLS, que estava present a les bibliote-
ques des de 1990, i és un 
dels més moderns 
en l’àmbit de ges-
tió bibiotecària. 
Més de 4.500 
bibl ioteques 
d’arreu del 
món l’utilitzen.

Tret de sortida 
del Carnestoltes 
2010
El Carnestoltes 2010 ja està en marxa per a 
les comparses que volen participar a la tradi-
cional rua que recórrer els carrers de Bellavis-
ta i Corró d’Avall. Les comparses interesses a 
prendre part a la desfilada i al concurs ja es 
poden adreçar al Patronat Municipal de Cul-
tura, Educació, Infància i Joventut per a fer la 
inscripció del 25 de gener al 6 de febrer.

Al Carnestoltes de l’any passat van pren-
dre part un total de 10 comparses i un miler 
de persones, sortint des de Can Ganduxer 3 
d’elles i 7 des de Bellavista. El concurs de com-
parses, dotat amb 125 euros en la modalitat 
infantil, va ser guanyat, per la comparsa Selva 
Salvatge, del Casal Infantil de Corró d’Avall. En 

la modalitat d’adult el primer premi, dotat 
amb 400 euros, va ser per la compar-
sa Camins ben nets, del CEIP Camins. 
Els segons i tercer premis de les dues 
categories també obtenen un premi 
en metàl·lic que va des de 75 a 250 
euros.

El dissabte 13 de febrer es 
faran les rues de Carnestoltes
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Amadeu Perelló

36 anys, Corró d’Avall
Us heu fet bons 
propòsits per al 2010?

Si, cada any intentes fer-ne 
algun i pel 2010 també ho 
hem fet.

Podeu citar-ne alguns?

Prendre les coses amb més 
calma perquè de vegades tots 
plegats tenim males cares, 
anem massa accelerats, però 
el principal que et proposes o 
que desitges és salut, que el fill 
creixi bé i que puguem viure 
tranquils. 

Quins bons propòsits 
faríeu per a Corró d’Avall?

Fa dos anys que vivim aquí i 
la veritat és que estem molt 
contents, és un lloc amb molta 
tranquil·litat, tens els serveis 
que necessites, llar d’infants, 
nova escola i també institut. 
Potser el que faltaria és 
millorar l’ambulatori o fer-ne 
un centre de salut nou.

fent balanç del 2009, 
què ha estat el pit-
jor i el millor?

El millor en el nostre cas 
és que tant la meva dona 
com jo tenim feina i això és 
molt important. El pitjor és 
que és una època una mica 
complicada pel que veus a la 
gent, encara que no ens afecti 
directament, ho palpes en el 
dia a dia i desitges que la cosa 
vagi millor per a tothom.

Wilma Solis

37 anys, Corró d’Amunt
Us heu fet bons 
propòsits per al 2010?

Més que bons propòsits, penso 
en desitjos

Podeu citar-ne alguns?

Seguir treballant com fins ara i 
tenir salut, és el que li demano 
al 2010

Quins bons propòsits farí-
eu per a Corró d’Amunt?

Seguir com fins ara, és un 
poble molt unit, amb molt 
bona gent. Vaig a altres 
municipis passes pel costat de 
la gent i no et saluden i aquí sí, 
encara que no et coneguin. És 
molt bonic que hi hagi aquesta 
proximitat entre la gent.

fent balanç del 2009, què 
ha estat el pitjor i el millor?

La crisi econòmica ha afectat 
molt gent, però diuen que 
no s’ha de ser desagraït ni 
queixar-se sense dolor i jo no 
em puc queixar perquè tinc 
feina, ho sento pels que no en 
tenen. Per això per mi el millor 
és tenir un lloc de treball per 
sustentar la meva família i, 
torno a dir, trobar-me en un 
poble tan acollidor que sempre 
m’ha tractat tan bé.

Reda Azar 

31 anys, Bellavista
Us heu fet bons 
propòsits per al 2010?

Sí, m’he fet bons propòsits de 
salut.

Podeu citar-ne alguns?

Continuar amb salut i aprofitar 
el temps per tenir un cos 
saludable fent més exercici. 
Altres anys ho fet poc i 
aquest any voldria fer-ho més 
seriosament.

Quins bons propòsits 
faríeu per a Bellavista?

Que tingui més cobertura 
escolar. Que s’obri de seguida 
la nova escola prevista i també 
que millori la comunicació 
amb més parades d’autobús 
i també un nou centre de salut.

fent balanç del 2009, 
què ha estat el pit-
jor i el millor?

La crisi econòmica ha aixafat 
moltes famílies i això ha estat 
el pitjor del 2010. Hi ha molt 
atur i és un tema molt greu, 
el millor seria, el contrari, que 
tothom pogués trobar feina i 
aguantar fins que pugui sortir 
d’aquest forat.

Alícia Pena 

25 anys, Llerona
Us heu fet bons 
propòsits per al 2010?

Normalment els bons 
propòsits me’ls vaig fent 
durant l’any, no és una cosa 
que fomenti el dia 1 dient 
que m’apuntaré al gimnàs, no 
especialment.

Podeu citar-ne alguns?

Suposo que són com tothom, 
tindre una vida saludable i 
estalviar.

Quins bons propòsits 
faríeu per a llerona?

Com a poble, crec que Llerona 
ha pujat bastant, en els darrers 
temps hi ha unió, s’estan fent 
moltes coses i crec que seria 
bo que segueixi així.

fent balanç del 2009, 
què ha estat el pit-
jor i el millor?

El més dolent la crisi, està clar, 
i de millor no hi ha res especial 
que es pugui destacar. Crec 
que estan bastant ofuscats per 
la situació de crisi econòmica.

Josep Pericas

54 anys, Marata
Us heu fet bons 
propòsits per al 2010?

En la situació d’ara és molt 
difícil fer-ne, però sempre n’hi 
ha alguns.

Podeu citar-ne alguns?

Que la cosa no vagi pitjor 
i que puguem tenir bones 
expectatives, que estiguem 
animats, veure les coses més 
clares amb vistes al futur.

Quins bons propòsits 
faríeu per a Marata?

En el mes cas estic més centrat 
en la feina que en qüestions 
generals, però si n’hagués de 
citar alguna cosa a millorar del 
dia a dia potser parlaria dels 
camins, que amb les pluges dels 
darrers dies es fan mal bé. Hi 
ha alguns punts que han quedat 
una mica endarrere.

fent balanç del 2009, 
què ha estat el pit-
jor i el millor?

En el nostre cas el més 
negatiu és que el producte 
que produïm no li podem 
posar preu com una botiga, 
anem regits pel consum i el 
que manen les indústries i el 
preu ha anat baixant, això ha 
estat el pitjor, esperem que 
no baixi més i ens puguem 
sortir. Demanaríem que millori 
aquest tema. Com el millor de 
l’any passat, hem de dir que 
climatològicament el 2009 ha 
estat regular, un any mig.

Dissabte, 9 de gener a les 21 hores

lA VidA és Un TAnG@
A càrrec de la companyia LA VAINA de 
Granollers. Al Teatre Auditori de Bellavista

Dissabte, 23 de gener a les 21 hores

AiJAfAdriM 
A càrrec de la KÒMIX de La Garriga
Al Teatre Auditori de Bellavista

Dissabte, 6 de febrer a les 21 hores

lA BoJA de CHAilloT 
A càrrec de la companyia QUATRE 
PER QUATRE de Granollers
Al Teatre Auditori de Bellavista

Dissabte, 20 de febrer a les 21 hores

UnA TAUlA Per A sis
A càrrec de la companyia NYOCA de 
L’Ametlla del Vallès
Al Teatre Auditori de Bellavista

Dissabte, 6  de març a les 21 hores

lA BoTiGA dels Horrors
A càrrec de la companyia SOM-N’HI 
de Barcelona. Al Teatre Auditori de Bellavista

Dissabte, 20 de març a les 21 hores

lA VisiTA d’Un insPeCTor
A càrrec de la companyia AGRUPACIÓ 
TEATRAL CASAL de Calaf
Al Teatre Auditori de Bellavista

Dissabte, 17 d’abril a les 21 hores

PriMerA PlAnA
A càrrec de la companyia 
MUTIS PEL FONS de Granollers
Al Teatre Auditori de Bellavista

Dissabte, 24 d’abril a les 21 hores 
cloenda de la Mostra

lAs GAlleGAs 
A càrrec de la 
companyia 
LOLITA CORINA
Al Teatre 
Auditori de 
Bellavista

iV MosTrA d’ArTs esCèniQUes “fesTiVAl dels AMATeUrs” les frAnQUeses del VAllès
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La Policia Local de les 
Franqueses recupera un aligot 
a la plaça de l’Ajuntament
La Policia Local de les Franqueses del Vallès va 
recuperar el 27 d’octubre a la tarda un aligot 
que es trobava al terra a la plaça de l’Ajunta-
ment sense que presentés cap ferida visible.

Un cop agafat l’animal i traslladat a les de-
pendències municipals es va avisar als agents 
rurals del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge de la Generalitat que van venir 
l’endemà a les dependències policial per re-
collir-lo i portar-lo al Centre de Recuperació 
de Fauna Salvatge de Torreferrussa de Santa 
Perpètua de Mogoda on tenen cura d’ell fins 
al seu alliberament.

Recordem que el passat mes de març es va 
posar en llibertat un altre aligot recuperat 
per la Policia Local de les Franqueses el 25 de 
desembre del 2008. En aquell cas l’animal sí 
presentava ferides en el moment de ser re-
cuperat.

Segons ha informat el Centre de 
Recuperació de Fauna Salvatge de 
Torreferrussa un cop revisat l’au pre-
sentava una perdigonada a l’ala, que no 
era perceptible a primera vista, que l’im-
pedia volar. El període d’estada de l’animal al 
centre abans no es recuperi plenament per 
poder-lo alliberar s’estima en un mesos. L’au 
ferida és un Astor, un ocell rapinyaire sedentari 
que s’acostuma a trobar a Catalunya en llocs 
boscosos de mitja muntanya.

A la tardor és habitual veure aligots perquè 
durant els períodes de fred de l’hivern acos-
tumen a migrar des del nord al sud d’Europa 
buscant un clima més suau.

La Policia Local va 
lliurar l’aligot als algents 

rurals de la Generalitat

Detinguts dos 
presumptes 
traficants de 
drogues
La Policia Local de les Franqueses 
del Vallès va detenir a finals de 
novembre, al voltant de les 16.30 
hores, dos presumptes traficants 
de drogues en el marc d’una ope-
ració de seguiment i vigilància. La 
detenció va tenir lloc en la zona 
d’aparcaments del centre comercial 
situat al costat del Parc del Mirador 
de Bellavista.

L’operació de vigilància es porta-
va a terme des de fa algunes setma-
nes arran de les sospites que en determinats 
llocs del municipi es produïa tràfic d’estupefa-
ents. El dispositiu dels agents sense uniforme 
va premetre detenir dues persones d’origen 
marroquí mentre traficaven a la zona d’apar-
caments del supermercat. Un dels detinguts 
residia a les Franqueses i l’altre a Granollers.

En el decurs de l’actuació es van inter-
venir 19 bosses amb 300 grams en total de 
substàncies estupefaents, possiblement cocaï-
na, abans que es pogués distribuir i vendre en 
petites dosis a nivell individual. Igualment s’han 
intervingut 1.200 euros, en bitllets de diversa 
quantia, i el vehicle des del qual realitzaven les 
operacions, un Peugeot 407.

Els dos detinguts van passar a disposició ju-
dicial, quedant a càrrec del grup d’investigació 
dels Mossos d’Esquadra que va continuar amb 
les diligències. Una tercera persona implicada 
va escapar.

La Policia deté un home per 
un presumpte maltractament 
en l’àmbit de la llar

Agents de la Policia 
Local de les Fran-
queses del Vallès 
van detenir a mitjan 
d’octubre al vespre 
un home a Cor-
ró d’Avall per un 
presumpte cas de 
maltractament en 
l’àmbit de la llar. La 
detenció es va pro-
duir a les nou del 
vespre. 

Una trucada a la Policia Local va alertar de 
la situació. Una patrulla, després de comprovar 
els fets, va socórrer la dona i els fills i va pro-
cedir a la detenció de l’home a l’interior del 
domicili familiar. Durant l’actuació també es 
va procedir a la intervenció de tres 
armes llargues de foc (escopetes 
de caça), així com les guies cor-
responents.

Taller de defensa 
personal per a dones
Recordem que en el marc 
dels actes de Les Franque-
ses contra la violència de 
gènere s’han fet al municipi 
dos tallers de defensa per-
sonal per a dones. 

Impartits pel caporal de la 
Policia Local, Manel Luque, tenien 

com a objectiu, d’una banda, donar eines a les 
dones perquè sàpiguen reconèixer que està 
patint un maltractament psíquic i psicològic 
abans que no esclati i es pugui arribar a l’agres-
sió. De l’altra, orientar a les dones perquè no 
passin per llocs públics que puguin generar 
desconfiança perquè estan poc il·luminats o 
perquè són molt solitaris. El caporal també va 
ensenyar a la dones que s’apuntin al taller qua-
tre nocions bàsiques d’autodefensa, així com 
diversos consells de com actuar un cop la vio-
lència ja s’ha consumat. 

El monitor, el caporal Manel Luque, és 
expert en defensa personal i cinturó marró 
de karate, i és l’encarregat dins del cos de la 
Policia Local de les Franqueses del Vallès de 
portar els temes relacionats amb la dona i la 

infància. 

Al municipi 
s’han fet 
diverses 

iniciatives 
contra la 
Violència 

de Gènere
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Com a regidor de Ser-
veis vull destacar la feina 
que es fa des d’aquesta 
àrea. Un treball de dia a 
dia, que està directament 
relacionat amb els ciu-
tadans i amb el seu be-
nestar. Un dels aspectes 

que tenim més presents és la resposta ràpida 
als problemes que més poden afectar a la vida 
quotidiana dels veïns i veïnes de les Franqueses. 
Les vuit persones que estan treballant a l’Ajun-
tament com a agents comunitaris s’han conver-
tit en els nostres ulls als carrers. Ells trepitgen 
cada dia els carrers i places del nostre municipi 
i s’apunten totes les incidències amb les que es 
troben, com poden ser papereres trencades, 
desperfectes en mobiliari urbà o un joc infantil 
en mal estat. Aquestes incidències les recull la 
Policia Local que és l’encarregada de traslladar 
la informació a l’àrea de Serveis perquè soluci-
onin el problema.

I volem continuar amb aquesta línia. Hem 
pensat altres mesures per ser més eficaços i 
eficients. Una d’aquestes l’anunciarem ben aviat, 
tot i que us puc avançar que es tracta d’establir 
un fil directe amb el ciutadà a través d’un te-
lèfon gratuït. D’aquesta manera podrem donar 
resposta d’una manera més ràpida a allò que 
preocupa als ciutadans.

Josep Badia
Regidor de Serveis   

El Consell de la Pagesia s’oposa 
a la instal·lació de la planta de 
biomassa a la Garriga i al projecte 
del gaseoducte Martorell-Figueres 

L’Ajuntament contracta 
vint persones en situació d’atur

El Consell de la Pagesia es va 
manifestar en contra de 
dos projectes en dues 
sessions celebrades 
el mes de novem-
bre. Un d’aquests 
projectes és 
el gaseoducte 
Martorell-Figue-
res i les seves 
instal·lacions au-
xiliars, una obra 
que travessa tot 
el terme munici-
pal de les Franque-
ses, des de Llerona a 
Marata i Corró d’Amunt. 
Un cop revisat el projec-
te, el Consell  de la Pagesia va 
aprovar presentar algunes al·legacions 
per millorar en la mesura que sigui possible 
l’impacte temporal de les obres així com les 
possibles afectacions a les finques. El Consell 

Grup dels dinamitzadors comunitaris amb agents de la policia local.

Des del mes de desembre l’Ajuntament de les 
Franqueses ha contractat un total de 20 per-
sones en situació d’atur. Dotze dels empleats, 
7 homes i 5 dones, s’han destinat a realitzar 
tasques de manteniment de les zones natu-
rals depenent de la brigada municipal i vuit, 5 
dones i 3 homes, a tasques com a dinamit-
zadors comunitaris en dependència de l’àrea 

de Seguretat Ciutadana. Un 70% de l’import 
d’aquestes contractacions va a càrrec de la 
Generalitat a través dels Plans d’Ocupació i el 
30% restant l’assumeix l’Ajuntament. La con-
tractació té una vigència de sis mesos, des de 
l’1 de desembre fins el 31 de maig. Totes les 
persones contractades havien de complir uns 
requisits establerts per la Generalitat molt es-

trictes com estar en situació d’atur i no tenir 
dret a prestacions ni ell ni cap persona de la 
seva unitat familiar o ser un autònom sense 
dret a prestacions, entre d’altres circumstàn-
cies.

Campanya de civisme
Una de les tasques que realitzen els dinamit-
zadors comunitaris és la d’apuntar i traslladar 
a l’Àrea de Serveis de l’Ajuntament els des-
perfectes en mobiliari urbà que puguin trobar 
durant el recorregut que fan pels carrers del 
municipi. Els agents també tenen una funció 
informativa. Així, per exemple, poden explicar 
a la població que l’incompliment d’algunes 
normes poden tenir com a conseqüència una 
sanció econòmica per part dels agents de la 
policia local. Seria en el cas, per exemple, de 
no recollir la caca del gos d’un espai públic. 
Una advertència que es queda reflectida en 
alguns cartells instal·lats recentment en zones 
públiques del municipi. Els agents comunitaris, 
doncs, intervindran molt directament en una 
campanya de civisme que es portarà a terme 
en els propers mesos.

de la Pagesia, presidit per 
la regidora Maria Te-

resa Buigues, també 
va aprovar la pro-

posta d’oposi-
ció al projecte 
d’instal·lació 
de la planta 
de biomas-
sa. Un dels 
a r guments 
per oposar-

se a aquest 
projecte és 

que la crema de 
biomassa forestal 

genera emissions de 
gasos, partícules i subs-

tàncies químiques contami-
nants, l’acumulació de les quals a l’or-

ganisme pot provocar malalties greus.
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Apadis rep més de 3000 euros 
del VIII Trofeu Sergi Barjuan

suport de l’Ajuntament assenyalant la donació 
que servirà “per millorar la qualitat dels serveis 
de tarda del centre”. Entre d’altres accions, es 
finalitzaran les obres d’adaptació d’uns lavabos 
per a persones amb mobilitat reduïda.

Sergi Barjuan, per la seva banda, també va 
donar les gràcies a Apadis per la col·laboració 
en el torneig assenyalant que “volem que el 
Trofeu faci veïnatge, que faci poble i això s’es-
tà aconseguint. Aquesta aportació que fem a 
Apadis és nostra i de la el gran nombre de 

persones del poble que va assistir als 
partits”.

L’import de 3.380 euros 
lliurats a Apadis corresponen 
als dos dies de partits que 
es van jugar, el torneig pre-
liminar, el 3 de setembre 
i el Trofeu del dia 10 que 
va guanyar el juvenil del FC 

Barcelona.

Inaugurades les noves pistes dels Casal 
d’Avis i Centre Social de Bellavista

Recepció al Club 
d’Escacs Les 
Franqueses pel 
seu títol de campió 
de Catalunya 

El FC Barcelona Borges entrena 
amb els joves jugadors d’hanbol 
de les Franqueses
El dimarts 24 de novembre al matí, el primer 
equip del FC Barcelona de la secció d’handbol 
va realitzar un entrenament al pavelló d’esports 
de les Franqueses del Vallès. La iniciativa, nascu-
da del treball del Patronat Municipal d’Esports 
i l’AEH Les Franqueses, va reunir prop de dues 
centes persones al pavelló que van gaudir d’allò 
més amb una sessió d’entrenament que va 
combinar treball físic i tàctic amb una altre part 
més lúdica i divertida, en la qual els jugadors va 
compartir una estona amb els més petits de la 
secció d’handbol del Patronat i el club.

El regidor d’Esports de les Franqueses, Jo-
sep Badia, va lliurar una façana de l’ajunta-
ment commemorativa a l’entrenador del FC 
Barcelona, Xavi Pascual, com a record per la 
seva estada al nostre municipi. També van ser 
presents a l’entrenament l’alcalde de les Fran-
queses, Esteve Ribalta i el regidor de Política 
Territorial, Juan Antoni Marin així com el presi-
dent de l’AEH Les Franqueses, Rafael Rosario.

Un cop acabat l’entrenament, els jugadors, 
tècnics i membres del staff tècnic van organit-
zar dos partits amb els més joves jugadors de 

les Franqueses que s’inicien en aquest esport 
i es va passar a una multitudinària i moguda 
“caça de firmes”, on cal destacar la generositat 
i gratitud mostrada per tots els jugadors de la 
primera plantilla del FC Barcelona Borges.

El conjunt blaugrana es va entrenar també 
amb els joves jugadors franquesins

La Fundació Apadis va rebre el dimarts 20 de 
novembre un txec per import de 3.380 euros 
de la recaptació del VIII Trofeu Sergi Barjuan 
de futbol que es va disputar el passat mes de 
setembre a les Franqueses del Vallès.

L’acte va tenir lloc a la sala de plens de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i va 
comptar amb la presència de l’alcalde de les 
Franqueses, Esteve Ribalta, el regidor d’Es-
ports, Josep Badia, l’exjugador del FC Barcelo-
na, Sergi Barjuan així com la presidenta de la 
Fundació Apadis, Imma Navarro.

Durant els parlaments que 
va fer l’alcalde Esteve Ribalta 
i el regidor d’Esports, es va 
destacar el nivell esportiu 
de l’esdeveniment i el fet  
que l’esport es vinculi 
amb altres entitats del 
teixit associatiu d’una ma-
nera benèfica. 

Imm Navarro, presidenta 
de Fundació Apadis va agrair el 

Sergi Barjuan va lliurar 
el txec a Imma Navarro

Al final de la recepció es va fer aquesta 
fotografia recordatòria

El passat dissabte, 28 de novembre, es van inau-
gurar les noves pistes de petanca del Casal d’Avis 
i Centre Social de Bellavista. L’acte va comptar 
amb la presència del regidor d’Esports i Serveis 
Municipals, Josep Badia i la regidora de Polítiques 
Socials, Gisela Santos, així com els representants 
de l’Associació de Llar d’Avis de Bellavista.

Amb motiu de la inauguració, el dissabte al 
matí es va disputar un torneig social de pe-
tanca organitzat per l’Associació Llar d’Avis 
de Bellavista amb la col·laboració del Patro-
nat Municipal d’Esports de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès, amb la participació de 
tripletes de la Llar d’Avis de Bellavista i d’altres 
Casals de la Gent Gran les Franqueses.

Les pistes, un total de quatre, es troben ubi-
cades al pati del Casal d’Avis i Centre Social i 
Cultural de Bellavista, al carrer Extremadura, 34-
36. Amb aquesta actuació, a banda de les noves 
pistes, s’ha adequat un espai que utilitzen cada 
dia més d’una cinquantena de socis de l’entitat.

El dimecres, 18 de novembre, es va fer a la sala 
de plens de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès una recepció als equip del Club Escacs 
Les Franqueses campió de Segona Provincial 
de Catalunya en el Campionat de Ràpides per 
equips. L’acte va comptar amb l’assistència de 
l’alcalde, Esteve Ribalta, la regidora de Cultura, 
Teresa Buigues, el regidor d’Esports i Obres 
i Serveis, Josep Badia, el president de l’enti-
tat, Joan Mas, així com els components dels 
equip campió, jugadors del club i els regidors 
de l’equip de govern Joan Antoni Marin, Gisela 
Santos i Josep Randos.

L’equip franquesí, amb els mateixos com-
ponents que ja havia aconseguit el títol fa un 
any, estava format Fernando Méndez, Eduard 
Perales, David Guix i Salvador Barrios, els dos 
primers Mestres Catalans.

El Club Escacs Les Franqueses té la seva 
seu al Centre Cultural de Bellavista on es pot 
adreçar tots els dilluns de les 17 h a les 22 
h qualsevol aficionat que es vulgui iniciar en 
aquest esport. També es pot posar en contac-
te amb el president, Joan Mas, a través del te-
lèfon 93 849 25 11.

El Casal compta ara amb 4 noves pistes de petanca
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s La XIV Nit de l’Esport de les 
Franqueses del Vallès, tot un èxit

Tina Raya, del Club Petanca Bella-
vista i Jordi Miró, de la Unió Ciclista 
Les Franqueses, millors esportistes 
amateurs
El divendres, 20 de novembre, es va celebrar al 
Centre de Recursos Agraris Masia Can Ribas 
la XIV Nit de l’Esport de les Franqueses del 
Vallès, organitzada pel Patronat Municipal d’Es-
ports, amb l’assistència de 350 persones i un 
canvi de format respecte de passades edicions. 
Enguany es va fer una gala en comptes d’un 
sopar.

La Festa va comptar amb la presència de 
l’alcalde de les Franqueses del Vallès, Esteve 
Ribalta, el regidor d’Esports, Josep Badia i el 
president delegat de l’Àrea d’Esports de la Di-
putació de Barcelona, així com els regidors de 
l’equip de govern Teresa Buigues, Joan Antoni 
Marín, Gisela Santos i Josep Randos.

La XIV Nit de l’Esport de les Franqueses 
del Vallès, presenta per Albert Piñol, director-
gerent del Patronat Municipal d’Esports es va 
iniciar amb el lliurament dels diplomes a tots 
els nominats i nominades, 52 esportistes de les 
categories Promoció Masculí i Femení (nascuts 
l’any 1996-97-98-99- i 00), categoria Formació 
Masculí i Femení (nascuts l’any 1995-94-93-
92-91), categoria Amateur Masculí i Femení 
(nascuts el 1990 i anys anteriors) i categoria 
Millor Entrenador/a.

Reconeixements a 
esportistes i directius
Després de passar un vídeo amb recull de 
les imatges, esportistes i esdeveniments de la 
temporada 2008/09 al municipi, va prendre la 
paraula el regidor d’Esports i Serveis Munici-
pals. Josep Badia va assegurar que les Franque-
ses cada dia es mou més, hi ha més activitats 
com pàdel, patinatge, futbol set o augment de 
l’esport escolar. El regidor va agrair la tasca de 
presidents i directius que “durant tota la set-
mana dedicant el seu temps a l’esport” i va 
finalitzar animant “als esportistes i integrants 
de les entitats a continuar treballant”.

A continuació va intervenir Josep Monràs, 
que va qualificar la vetllada de nit dels ena-
morats de l’esport. Educació, hàbits saludables, 
relacions humanes són alguns dels valors que 
va destacar Monràs. El president delegat de 
l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona 
també va tenir paraules de reconeixent a les 
persones que es troben al capdavant de les 
entitats sense els quals, va dir, no tindria tant 
d’èxit i va afegir que “el cor que batega fa molt 
per les Franqueses”.

L’alcalde Esteve Ribalta, va tancar els par-
laments fent èmfasi en el nombre d’entitats i 
instal·lacions amb que compta el municipi, re-

cordant algunes fites com els títols de campió 
de Catalunya del Club Escacs les Franqueses, 
els 50 anys d’handbol a les Franqueses, els 
campionats d’Espanya de Petanca i de BTT 
o les participacions internacionals en esports 
com tir amb arc o arts marcials.

Per a Ribalta “de vegades no som consci-
ents d’aquesta riquesa”. Tanmateix va insistir 
que més important que els títols són “les per-
sones i les entitats que fan poble i a la vegada 
fan història, hem d’agrair la vitalitat del clubs de 
les Franqueses”, va concloure.

Premis a les gestes esportives:
Després dels parlaments es va iniciar el lliu-
rament de guardons. Els primers que es van 
atorgar van els de les gestes esportives als 
equips que havien aconseguit alguna fita im-
portant durant la temporada 2008/2009.

Els guardonats van ser el club A4 el Km, 
per les gestes durant la temporada entre les 
quals va destacar ser els primers corredors lo-
cals classificats a la Mitja Marató. 

Cristina Pérez, Andrea Lucero i Elena de 
Sande, campiones de Catalunya de karate per 
equips. 

L’equip juvenil de l’AE Handbol Les 
Franqueses, campió de la Copa Catalunya 
i sotscampió de la competició la temporada 
2007/08.

El Club Petanca Bellavista, com a campió 
de lliga masculí i femení.

El cadet femení de bàdminton del Patro-
nat Municipal d’Esports, com a campiones de 
Catalunya en categoria escolar.

Premis als mèrits personals
Rosa Maria Isidro, del Club de Bàsquet les 
Franqueses, en reconeixement per la seva tas-
ca i dedicació en el foment del bàsquet a Les 
Franqueses.

Albert Barquero, del Club de Tir amb Arc 
les Franqueses, en reconeixement per la seva 
tasca i dedicació en el foment del tir amb arc 
a Les Franqueses.

Benito Hernández, del Club Esportiu Lle-
rona, per la seva tasca i dedicació en el foment 
del futbol a les Franqueses.

Club Ciclista Corró d’Amunt, en reco-
neixement per la organització del Campionat 
d’Espanya de Marató de BTT.

Millors esportistes
Un cop lliurats els premis de reconeixement 
es van desvetllar els de millors esportistes en 
les diferents categories, començant per la de 
Millor Entrenador/a.

Els finalistes eren Albert Pérez, del PME 
secció bàsquet, Esteban Antequera, del Club 

Balonmano La Roca i José Montalva, del PME 
secció handbol. El guardó, lliurat pel Josep 
Monràs, va ser per a Esteban Antequera, cam-
pió d’Espanya amb el seu equip.

En categoria Promoció Femení els finalis-
tes eren Elena de Sande, del Club Esportiu Ka-
rate Nokachi, Marta Aymerich, del PME, secció 
bàsquet, i Tania Hernández, del Club Natació 
Granollers. El premi va ser per a Tania Her-
nández, finalista al campionat d’Espanya i cam-
piona de Catalunya.

En categoria Promoció Masculí els finalis-
tes eren Rafa Migueles, del Club Esportiu Ka-
rate Nokachi, Marc Frutos, del Club Atletisme 
Canovelles i Oriol Miró, de la Unió Ciclista Les 
Franqueses. El premi va ser per Oriol Miró, 
tercer a la duatló infantil de Mataró o cinquè a 
Sant Feliu de Guíxols i de l’Ametlla del Vallès. 
Els guardons vans ser lliurats per Teresa Bui-
gues, regidora de Cultura i Pagesia.

En categoria Formació Femení els finalistes 
eren Paula Resina, del Club Esportiu Okamis-
hin, Miriam González, del Club Balonmano la 
Roca, Judit García, del PME, secció bàdminton i 
Marta de Sande, del Club Esportiu Karate No-
kachi . El premi va ser per Miriam González, 
jugadora de la selecció catalana i seleccionada 
també per la selecció espanyola.

En categoria Formació Masculí els finalistes 
eren Santiago Tomás, de l’AEH Les Franque-
ses, Sadok Moumni, del Club Esportiu Karate 
Nokachi i Sergio Rodríguez, del BM La Roca. 
El premi va ser per a Sergio Rodríguez, ca-
mió d’Espanya i Catalunya. Va fer el lliurament 
d’aquests guardons l’alcalde Esteve Ribalta.

En categoria Amateur Femení els finalistes 
eren Tina Raya, del Club Petanca Bellavista, Jés-
sica González, del Club Esportiu Okamishin, 
i Anna Girbau, del Club de Tir amb Arc Les 
Franqueses. El premi va ser per a Tina Raya, 
segona al campinat de Catalunya i 9a al d’Es-
panya. Tina Raya no era present a la gala per-
què es trobava concentrada amb la selecció 
espanyola. Va recollir el guardó en el seu nom 
el president de l’entitat, José Gallardo.

En categoria Amateur Masculí els finalistes 
eren Toni Flores, del Club A4 el km, Jordi Miró, 
de la Unió Ciclista Les Franqueses i Ángel Ga-
liano, del Club Tir amb Arc les Franqueses. El 
premi va ser per a Jordi Miró, 6è classificat del 
rànquing del circuit català de triatló. El lliura-
ment dels premis els va fer el regidor d’Es-
ports Josep Badia.

Tots els premiats es van fer una fotografia 
conjunta un cop es van fer els lliuraments. La 
XIV Nit de l’Esport de les Franqueses del Va-
llès, amb un nou format molt exitós, va finalit-
zar amb un sopar fred per als assistents servit 
a la primera planta de la Masia Can Ribas.
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Fotografia final dels guardonats Jordi Miró, a l’esquerra, millor esportista 
amateur masculí

El guardó de Tina Raya, millor esportista femení 
amateur, el va recollir José Gallardo

Míriam González, a l’esquerra, millor esportista 
promoció femení

Sergio Rodríguez, a l’esquerra, millor 
esportista formació masculí

Tania Hernández, a l’esquerra, millor esportista 
promoció femení

Oriol Miró, a la dreta, millor esportista 
promoció masculí

Esteban Antequera, al mig, millor entrenador Reconeixements individuals 
i col·lectius durant la gala

L’auditori de la Masia 
    Can Ribas es omplir

Josep Badia, Esteve Ribalta i Josep 
Monràs durant els parlaments

La Festa va finalitzar amb un sopar fred servit a la 
primera planta de la Masia Can Ribas
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El Ple del 26 de novembre, ma-

lauradament tot o gairebé tot, 

va seguir la tònica dels Plens 

d’aquest any. El govern amb el 

Ribalta al capdavant va tornar 

a fer acusacions, molts greus 

de corrupció al senyor Torné, 

però aquest cop va posar da-

des sobre la taula. Si són certes, exigim des d’Els Verds 

al govern, que ho portin a fiscalia i que cadascú assu-

meixi la seva responsabilitat.

Des de CiU, tampoc han variat res, exceptuant que 

han fet creure a les dues regidores ex-PSC que compten 

amb elles, a més de prometre’ls-hi l’impossible, que en 

Torné no

tornarà a ser alcalde, si té l’oportunitat.

Els Verds hem decidit no participar d’aquest la-

mentable espectacle i només presentarem propostes 

en positiu a les que convidarem a tothom a participar.

En aquesta línia, ja va anar el nostre posicionament 

en el darrer Ple. Vam presentar dues mocions; una de su-

port a les consultes populars per la independència que és 

van celebrar el 13 de desembre a part del nostre munici-

pi (a petició de la comissió organitzadora) i esperem que 

d’aquí poc a la resta.

I l’altra en contra de la ubicació de la incineradora 

de biomassa que l’empresa Rebrot i Paisatge (grup Ta-

mayo) vol instal·lar a la Garriga a toca de Llerona.

Anem a pams, en primer lloc cal felicitar a tots els 

que vam organitzar a la consulta del 13D, perquè més 

enllà de la pregunta i del resultat, l’important ha estat 

el fet de realitzar una consulta popular amb garanties 

democràtiques (en dono fe), des del poble i pel poble. 

Els partits polítics tot i els intents d’apoderar-se del mo-

viment social, han quedat escombrats per la il·lusió de 

les persones que han participat i s’han organitzat lliu-

rement.

Cal remarcar que hi ha hagut partits “democràtics” 

que han dificultat i s’han oposat a la consulta del 13D. 

No per la pregunta que és feia, més aviat és pensen que 

són els únics

que tenen dret preguntar.

Però si aquesta és va aprovar només per àmplia 

majoria, la moció oposant-nos a la instal·lació de la in-

cineradora és va aprovar per unanimitat i amb aporta-

cions d’altres

grups molt positives.

Aquest posicionament institucional tan unànime, el 

fet que més de 40 càrrecs i excàrrecs electes de l’Ametlla, 

les Franqueses i la Garriga donessin suport públic a un 

manifest contra la ubicació de la incineradora; i metges 

de la comarca tant importants com els doctors Velayos, 

Padrós i Domenech també és posicionessin en contra, 

feia preveure que el govern de la Garriga canviaria d’opi-

nió. Però no ha estat així.

Però realment, no ha passat res més que el terreny 

de joc és un altre. Ara ja no és l’hora d’intentar convèn-

cer a ningú, és l’hora de demostrar que els arguments 

que s’han donat són els que faran que aquesta incine-

radora no és construeixi. Hem d’encoratjar a les perso-

nes de la Plataforma Antiincineradora del Congost a 

continuar treballant, per atura aquesta barbaritat.

I els polítics simplement hem de complir el que 

hem acordat. Ara toca presentar les al·legacions, en 

el període d’exposició pública i si les rebutgen, caldrà 

anar al jutjat a defensar la salut, la qualitat de vida, el 

patrimoni i l’economia dels veïns de les Franqueses.

Salut, ecologia i bon any.

Ferran Gontán
Regidor d’Els Verds

Tel. 607 11 26 76   

ferrangontan@elsverds.org
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n primer lloc vull desitjar a tothom un 
bon any 2010. Tot i que els auguris no 
són molt favorables, esperem que en 

aquest any que tot just comença deixem en-
rere la maleïda crisi que ens preocupa a tots.

Pel que fa a Llerona comencen l’any amb 
una bona notícia. Finalment l’Ajuntament, a 
través de l’àrea de Serveis Municipals, ha do-
nat el seu vist-i-plau a la col·locació, a la ro-
tonda de la Via Europa/Ctra. de l’Ametlla, de la 
portalada de la masia de Can Roig i també la 
restitució del carro que tenim tan malmès a la 
rotonda del c/ Catalunya/Ctra. de l’Ametlla. Ha 
costat però finalment s’ha aconseguit. Ara no-
més esperem que aquestes millores no triguin 
massa a portar-se a terme.
No obstant (sempre hi ha un però), encara 
no tenim notícies de com s’acabarà el Parc del 
Falgar. Des d’aquest Consell s’ha denunciat en 
diverses ocasions el mal estat en que es troba 
aquest indret, males herbes i brutícia per tot 

arreu, que dificulten el passeig de les persones 
que hi transiten, quantitat d’arbres morts i mig 
morts per falta de rec i el pitjor, l’estat deplo-
rable en que es troben les clavegueres, doncs 
a moltes els falta la tapa i això comporta un 
seriós perill per els vianants i per la canalla que 
hi va a jugar. Des de Seguretat Ciutadana ens 
han informat que en una ocasió es va aturar la 
temptativa d’unes persones que es dediquen 
al robatori d’aquest tipus de material, però el 
cert es que no n’hi a prou amb això i dema-
nem des d’aquestes línies que es faci quelcom 
per evitar aquest perill. Potser quan s’hi vulgui 
posar remei ja haurem d’haver lamentat  algun 
accident.

Com deia al principi desitjo a tothom un 
bon any 2010. 

Núria Claveria 
Presidenta del Consell 

del Poble de Llerona

H
em començat un nou any i una vega-
da més ens hem desitjat molta Felici-
tat, Pau, Amor, Que es compleixin tots 

els nostres desitjos, prosperitat, que s’acabi la 
crisi,... entre moltes altres coses.
Això ho hem dit de tot cor o tant sols per 
quedar bé?

Voldria creure que ho dèiem amb les mi-
llors intencions i convençuts de que és possi-
ble. A més a més hi voldria afegir totes i cadas-
cuna de les peticions de les entitats i dels veïns 
de Corró d’Amunt que han fet a les sessions 
plenàries del Consell del Poble que hem ce-
lebrat:
- Un millor i correcte manteniment dels ca-

mins, el de Can Blanxart, el de Can Bruguera, 
el material que s’utilitza que fa perillar els qui 
van en moto o bicicleta,...

- L’asfaltament del camí de Can Cabeça, tal 
com tenia previst l’anterior govern, subven-
cionat pel Consell Comarcal i participat pels 
ajuntaments veïns, sobretot defensat pels 
veïns que hi viuen i com no amb detractors 
dient que hi passaria massa trànsit, entre ells, 
la regidora que s’encarrega del manteni-
ment dels camins, que després del Consell 
en que va defensar que mantenien el camí 
sense asfaltar, ens assabentem de la petició 
de subvenció, a proposta d’ella a la Junta de 
Govern local, a la Diputació de Barcelona 
per asfaltar el camí de Can Cabeça.

- Deixalles que apareixen en diferents indrets, 
abocaments de neumàtics al bosc de Cal 
Xico, que ningú els retira després de comu-
nicar-ho.

- Manca de neteja dels carrers tant del poble 
com la urbanització.

- La molèstia que provoquen els pins de l’en-
trada del poble, als veïns que hi viuen i als 
vehicles de grans dimensions que passen per 
la carretera.

- Els cotxes mal aparcats a les voreres, impe-
dint el pas als vianants, al carrer Major.

- La manca d’aparcament i la senyalització del 
poc aparcament que hi ha.

- La contaminació lumínica dels llums de la 
zona esportiva.

- El jovent del poble poder utilitzar el camp de 
futbol sempre que no s’utilitzi.

- Un NO rotund Al 4art CINTURÓ per Les 
Franqueses.

Aquestes i moltes altres no són una Car-
ta al Reis Mags, SÓN LES PETICIONS D’UN 
POBLE.

En definitiva demanem que es tingui en 
compte la participació ciutadana i poder par-
ticipar a les decisions que afecten al nostre 
poble.

MOLT BON ANY 2010!!!!!!! De tot cor.

Martí Rosàs i Pujol
President del Consell del 

Poble de Corró d’Amunt
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Estem davant d’una realitat 

que no es pot obviar, però 

encara que sigui així, i des 

d’aquesta columna s’hagi 

comentat més d’una vegada, 

no entrarem a lamentar, ana-

litzar i recordar que l’exalcal-

de sr. Torné hagués adquirit 

un apartament a l’empresa, casualment és la que 

més obres ha fet a les Franqueses.

Com tampoc cal recordar que dos regidors de 

CiU tenen obert dos expedients urbanístics per irre-

gularitats en les seves propietats durant el seu man-

dat.

No insistirem en aquesta comèdia que s’ha esce-

nificat entre les “trànsfugues” i Convergència, firmant 

un pacte entre unes persones, que en el seu moment 

també van signar una moció de censura per fer fora 

els que ara volen que entrin: un fet surrealista.

No em ve de gust escriure sobre l’engany que s’ha 

fet a un veí. Les regidores “trànsfugues” prometen els 

seus vots a favor en un punt del Ple, que el veí citat 

pensa i pensem els socialistes que és de justícia, i dues 

hores abans de la votació li diuen que “NO”, que se 

n’oblidin de la seva promesa i que en aquesta estratè-

gia marcada per elles, no poden fer un altre cosa. S’ha 

de dir que a la votació prèvia, al 2008, havien votat a 

favor: un fet lamentable.

No tinc ganes de parlar del “no” dels convergents 

i les “trànsfugues” en els Ajuts Socials, en l’aprovació 

del calendari anual, a la del padró d’habitants..., no 

val la pena, ells queden retratats.

No em ve de gust parlar de l’enfrontament entre 

els regidors de CiU, una vegada acabat el ple del 26 

de novembre passat: ”molt trist”.

Resumint, no parlaré de la gent que quan va al 

bosc només veu llenya per fer foc.

El que compta és el que es fa, allò que és posi-

tiu, com la finalització del la rambla de la Carretera 

de Ribes, que ha permès situar la Fira de Nadal, amb 

un nivell de participació de les entitats del municipi 

molt més alt que altres anys. S’ultimen les fases dels 

equipaments educatius, s’acaba la remodelació del 

carrer Aragó i accés a l’estació, la plaça Major de Be-

llavista, el camp de futbol de Llerona. 

S’està treballant per les noves inversions del 

2010. Aquest és el nostre repte, el nostre compromís 

i la nostra il·lusió.

Juan Antonio Marín
Regidor del Partit dels 

Socialistes de Catalunya

El dimecres 18 de novem-

bre es va presentar en el 

registre de l’Ajuntament un 

acord signat pels regidors i 

regidores, Vanessa Garcia,  

Dolors Isart, Francesc Torné, 

Martí Rosàs, Núria Claveria, 

Rosa Colomé, Francesc Co-

lomé, José Ramírez i Josep Maria Dia, que conformen 

majoria absoluta, mitjançant el qual adquireixen un 

compromís per poder governar l’Ajuntament de les 

Franqueses fins les properes eleccions municipals 

del maig de 2011. L’acord és una proposta de govern 

equilibrada, que permet fer viable la gestió munici-

pal, aprovar el pressupost municipal i dimensionar 

adequadament els serveis municipals, atenent les 

demandes que té el muncipi en l’actualitat. Els regi-

dors i les regidores signants també es comprometen 

a escollir un nou alcalde de consens, que capitalitzi el 

diàleg i l’acord necessaris per fer funcionar una admi-

nistració paralitzada i sense capacitat per mantenir el 

diàleg en la corporació, que permeti desencallar els 

temes i els reptes que tenim com a institució.

Entre els motius per presentar aquest acord, hi ha 

la situació de desgovern que viu l’Ajuntament, amb un 

govern en minoria format per només 6 dels 17 mem-

bres que formen la corporació, fet que no permet tirar 

endavant els temes cabdals per al desenvolupament 

del municipi. En l’acord també s’apunta la ineptitud 

professional de l’actual alcalde, Esteve Ribalta, la seva 

actuació prepotent i venjativa, i la seva actitud auto-

ritària i mancada de diàleg, que fa molt difícil que es 

puguin tirar endavant les polítiques necessàries per 

millorar la qualitat de vida de la ciutadania de les Fran-

queses. La no aprovació del pressupost de 2009 i la 

llarga llista de projectes encallats, com per exemple el 

Parc del Falgar, el Sector N, el Centre Cultural de Corró 

d’Avall, entre d’altres, i la necessitat de posar en marxa 

nous projectes destinats a una millora dels serveis pú-

blics de qualitat, com són els serveis sanitaris, educa-

tius, de seguretat i de servei a les persones, són altres 

de les raons per les quals s‘ha subscrit l’acord.

La petició que s’ha fet a l’alcalde Esteve Ribalta 

ha estat que dimiteixi i que permeti que aquesta 

nova majoria que s’ha presentat pugui governar i 

desbloquejar la situació de paràlisi de l’administra-

ció, que no ha aprovat el pressupost per a l’exercici 

2009, fet que ha provocat greus dificultats per pagar 

les nòmines i els serveis bàsics que ha de prestar l’ad-

ministració per llei. Cal que l’alcalde, per responsabi-

litat, tingui en compte que els regidors i les regidores 

són escollits per la ciutadania per servir a la comuni-

tat i resoldre les qüestions que té plantejades el mu-

nicipi, i que des de fa mesos, amb el seu desgovern 

està perjudicant el municipi pel sol fet de mantenir 

el càrrec i els beneficis que aquest comporta sense 

preocupar-se del que pensen i del que necessiten els 

ciutadans i les ciutadanes de les Franqueses.

Per això, demanem al senyor Esteve Ribalta que 

dimiteixi i dissolgui el seu govern perquè la nova 

majoria de regidors i regidores que s’han organitzat 

i s’han compromès a governar l’ajuntament fins a les 

properes eleccions municipals pugui treballar per re-

soldre els problemes de la ciutadania. Aixó és el més 

important, i no pas mantenir el càrrec i els privilegis 

sense tenir en compte el que interessa al poble.

Cordialment,

Francesc Torné Ventura
Portaveu del grup municipal de CiU

CIU PSC
L’any 2009 ha estat “molt es-

pecial” políticament parlant. 

Moltes de les situacions que 

s’han produït a Les Franque-

ses han posat de manifest la 

manca de lideratge. 

Fent un repàs a aquesta 

legislatura recordem la moció 

de censura que va promoure el representant del Par-

tit Popular al Grup Municipal de CiU. Primera demos-

tració de manca de lideratge. 

L’anterior Alcalde Francesc Torné (CDC), no va ser 

capaç de mantenir el pacte de govern amb el senyor 

Badia (PP), bàsicament per no respectar els acords 

subscrits i per la intromissió en les àrees de compe-

tència del grup del PP.

Això va possibilitar la creació de una nova majo-

ria, PSC-PP-ERC/VERDS. Si bé, un cop nomenat el nou 

alcalde, l’Esteve Ribalta, ja es va convertir en un go-

vern en minoria. El representant dels VERDS, Ferran 

Gontan, no s’integra al govern, donant a entendre 

que primerament el senyor Ribalta hauria de dur a 

terme els acords subscrits amb la seva formació. 

Tal com passaven els mesos i per les manifestaci-

ons d’uns i altres era evident que, novament per una 

manca de lideratge, i el fet de no respectar els acords, 

en trobàvem amb un govern en minoria.

Al mateix temps, es produïa la separació del re-

presentant d’Unió Democràtica de Catalunya, Fer-

ran Jiménez, del grup municipal de CiU, pel mateix 

motiu de no compliment d’acords, aquesta vegada 

subscrits amb l’anterior alcalde Torné.

Aquesta situació donava la possibilitat d’establir 

acords per la governabilitat, entre el diferents partits 

al govern i UDC. Es tractava de fer possible l’aprovació 

del Pressupost 2009, donar continuïtat a les inversions 

en curs (en aquest moment aturades) i principalment 

dotar de majors recursos socials, dirigits a les perso-

nes en situació d’atur, precarietat econòmica i al ma-

teix temps aplicar mesures pel foment del comerç i la 

competitivitat a les empreses amb l’objectiu de crear 

nous llocs de treball.

La sorpresa tornava a produir-se. Dues regidores 

del PSC, no varen donar suport als Pressupostos per 

aquest any, i apareixia una altra vegada el desgovern, 

i es manifestava un possible acord d’aquestes regi-

dores (PSC) amb CDC per afeblir el pacte de govern i 

provocar una moció de confiança.

És evident la dificultat d’entendre que després de 

votar una moció de censura (Dolors Isard i Vanessa 

Garcia – EX/PSC) en contra del senyor Torné, ara do-

nin suport a la seva estratègia política,  propiciant la 

manca de recursos econòmics per afrontar els com-

promisos de l’ajuntament amb els seus proveïdors i 

votant en contra de mesures i ajuts  socials. 

Sincerament, crec molt difícil que tots els regidors 

que formem el Ple de l’Ajuntament siguem capaços de 

pensar únicament en benefici de Les Franqueses i els 

seus habitants; si bé, tenim l’obligació de reconèixer 

els errors, que tots hem comès, i crear un govern de 

concentració.

Cal que demostrem que la prioritat ha de ser el 

bé comú i no el personal o partidista. Encara podem 

aconseguir un govern amb la participació de tots i 

totes les regidores, i demostrar als nostres veïns que 

treballem “solament“ per ells. 

Ferran Jiménez
e-mail: ferranj@unio.org   

Tel. 672 082 571     

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

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

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

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

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

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

 Alcaldia esteve.ribalta@lesfranqueses.cat

 Biblioteca Municipal biblioteca.franqueses@lesfranqueses.cat

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

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

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

 Comunicació llorens.pascual@lesfranqueses.cat

 Cultura i Educació jose.algar@lesfranqueses.cat

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

 Escola d’Adults escola.adults@lesfranqueses.cat

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

 Escola Bressol Municipal Massagran escolabressol.massagran@lesfranqueses.cat

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

 Esports esports@lesfranqueses.cat

 Jutjat de Pau jutjat.pau@lesfranqueses.cat

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

 Pagesia materesa.serra@lesfranqueses.cat

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

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

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

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

 Servei de participació participa@lesfranqueses.cat

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

 Secretaria lluis.munoz@lesfranqueses.cat

 Seguretat Ciutadana policia@lesfranqueses.cat

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

 Serveis Municipals manuel.fernandez@lesfranqueses.cat

 Viver d’Empreses viver.empreses@lesfranqueses.cat

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

De dilluns a divendres

de 8.30 a 14.00 h

I dimarts i dijous

de 16.00 a 18.00 h

*El SAC està situat a:

l’edifici de l’ajuntament

tel. 93 846 76 76

C/ Aragó, 24 (Bellavista)

tel. 93 846 45 42

SOREA
Horari d’atenció al públic 

(dependències de l’Ajuntament)

Dimarts i divendres d’11 a 13 h

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

Bellavista i Granollers Nord)

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

truqueu al 061.

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

Les Franqueses (C/ Girona, 290). 

A partir de les 17 h, truqueu al 061.

Diumenges i festius: truqueu al 061.

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

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

Franqueses; a partir de les 17 h, 

a l’Hospital General de Granollers.

Diumenges i festius: dirigiu-vos a 

l’Hospital General de Granollers.

TV LES FRANQUESES
www.lesfranqueses.cat

www.tvlf.cat

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

 6 gener Dimecres Reis

 2 abril Divendres Divendres Sant

 5 abril Dilluns Dilluns de Pasqua Florida

 1 maig Dissabte Festa del Treball

 14 maig Divendres L’Ascensió

 24 juny Dijous Sant Joan

 2 juliol Divendres Festa Major de Bellavista

 31 juliol Dissabte Festa Major de Marata

 7 agost Dissabte Festa Major de Corró d’Amunt

 8 setembre Dimecres Festa Major de Llerona

 11 setembre Dissabte Diada Nacional de Catalunya

 20 setembre Dilluns Festa Major de Corró d’Avall

 12 octubre Dimarts Festa Nacional d’Espanya

 1 novembre Dilluns Tots Sants    

 6 desembre Dilluns Dia de la Constitució

 8 desembre Dimecres La Immaculada

 25 desembre Dissabte Nadal
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 CALENDARI FISCAL 
 DE L’ANY 2010 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 5 de gener de 2011
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Mossèn Joan Vallicrosa (Fogars de 
Montclús, 7 de juny de 1928) va 
arribar a la parròquia de 
Santa Maria de Llero-
na el 1959. La dedi-
cació durant tots 
aquests anys ha 
estat plena i 
sincera. Veïns 
de la seva par-
ròquia li van 
o r g a n i t z a r 
una festa per 
commemorar 
el cinquantè 
aniversari de 
la seva arribada 
al poble el passat 
mes de novembre 
que va fer encara més 
petita del que és l’església 
de Llerona. 

No hi cabia ni una agulla.  Unes 300 
persones a la seva festa. Què li va 
semblar?

Jo pensava que vindrien moltes per-
sones, com així va ser. Però em 
va impressionar molt que vingu-

és des de Roses, a l’Alt Empordà, la 
que havia estat veïna meva fa uns anys.

Com es va prendre el seu nomenament 
com a rector de Llerona?

Quan vaig arribar a Llerona, ja ho conei-
xia perquè prèviament havia estat vicari de 
Granollers durant tres anys amb mossèn 
Samper. Em va fer molta gràcia perquè l’an-
terior rector de Llerona era de Sant Ce-
loni, com jo, en mossèn Josep Monfolleda i 
abans de marxar em va orientar una mica.

I què recorda d’aquell 
moment?

Recordo que vaig 
fer restaurar la 
parròquia, gràci-
es a l’ajuda que 
vaig tenir del 
ceramista Anto-
ni Cumella i de 
l’arquitecte An-

toni Botey. En Cu-

Mossèn Joan Vallicrosa, 
50 anys de rector a Llerona
“M’agradaria que hi hagués més 
cordialitat i que no es dividís el poble”

mella em va posar en contacte amb dos arqui-
tectes foranis: el pare Gregoire i en Luciene 

Crolls, que havia restaurat esglé-
sies a Bèlgica després de la 

Guerra Mundial. Sempre 
podia comptar amb 

en Cumella i quan 
tenia un dubte 
li preguntava.

I a banda 
de restaurar 
la parrò-
quia tam-
bé va im-

pulsar el 
naixement 

d’un Casal, 
que sempre ha 

estat molt actiu, oi?

Si, quan vaig arribar ja s’ha-
vien aixecat les parets del casal. Em 

va tocar pagar les deutes i després vam co-
mençar a organitzar molts coses. Fèiem ci-
nema i també hi havia un grup escènic molt 
actiu. Aquest any, per cert, hem tornat a re-
cuperar els Pastorets, que feia molts anys que 
no es feien al Casal Parroquial de Llerona.

Els seus feligresos i amics expliquen que 
sempre ha estat un rector molt proper.

Si, una altra cosa que vaig voler fer des seguida que 
vaig arribar va ser conèixer molt bé a la gent del 
poble. L’anterior rector era una persona excel-
lent, però potser no era tan proper. Quan vaig 
arribar quan hi havia lletanies anàvem a dir missa 
a Can Màrgens, a Can Guilla i a Can Santa Digna.

Com era les Franqueses 
fa cinquanta anys?

Hi havia molta pagesia i era època de moltes 
febres perquè cada casa tenia una bassa amb 
aigua estancada. Hi havia poca gent amb es-
tudis. Algunes dones també treballaven a Can 
Casanovas i a una altra petita fàbrica de to-
valloles i roba de casa. El primer televisor del 
poble va ser el de la rectoria i quan hi havia 
futbol tothom venia a casa a veure el partit.

Quins projectes té 
per la parròquia?

S’ha de tornar a restaurar, perquè hi ha es-
querdes a les parets i a les teulades. Estic en 
contacte amb Patrimoni de la Generalitat 
perquè s’ho vinguin a mirar. Hem d’aconse-
guir que emergeixi el monument que por-

ta bufanda, amb això vull dir, que la 
rectoria està enganxada a l’absis i que 
no s’acaba de veure l’edifici tal i com era. 

Creu que un cop restaurat es 
podria potenciar turísticament?

Em consta que la Generalitat ho vol fer perquè 
és un edifici del preromànic que pot tenir molta 
projecció com també el conjunt monumental 

de les esglésies romàni-
ques de Sant Pere 

de Terrassa o les 
muralles d’Hos-
talric. Està clar 
que volen obrir-
ho al turisme. 
A més a Llero-

na també tenim 
restes de l’èpo-

ca romana, com 
per exemple, a l’eixi-

da de la rectoria, on hi ha tessel·les romanes.

Encara ve tanta gent 
a casar-se a Llerona?

Si, potser fem entre uns 20 i 30 casaments a 
l’any. Però jo dono bastantes carabasses. Des 
de fa uns temps no guardo data més enllà d’un 
any vista i no faig més d’un casament el ma-
teix dia, perquè sinó sembla que fem llonganis-
ses enlloc de casaments. A més, els de Llero-
na, encara que siguin pocs, tenen preferència.

Com veu les desavinences 
polítiques que hi ha al municipi?

Són poc polítiques i més personals. Un ha de 
manar i uns altres han de controlar, però mai hi 
ha d’haver una guerra de persones. El mal no és 
que hi hagi dretes o esquerres. El primer repte 
que hi ha d’haver és el de servir al poble, pel bé 
dels drets socials i culturals. M’agradaria que hi 
hagués més cordialitat i que no es dividís el poble.

Què li demanaria 
a l’estament polític?

Que no facin el que critiquen. Tal com està el 
muntatge democràtic és mentida. El procés 
d’elecció és democràtic, però després es munta 
una dictadura de grup. És a dir, hi ha democràcia 
per entrar a la cuina, però no per fer la truita.

Com veu les Franqueses del futur?

Estic d’acord que hi ha d’haver més gent i que 
ens hem de modernitzar. Però hi hem de po-
der viure tots. Abans ens coneixíem tots i ara 
no. Les relacions humanes han perdut molt.
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