Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

CPCA/2021/4

Consell del Poble de Corró d'Amunt

Ordinària

Data

26 de juliol de 2021

Durada

Des de les 19.00 fins a les 20.40 hores

Lloc

Virtual, mitjançant l'aplicatiu Zoom, a través de l'enllaç
següent:

Jordi Ganduxer Pascual (2 de 2)
President Consell Poble Corró d'Amunt
Data Signatura: 05/10/2021
HASH: 1dd0134e3d2029cf0b1a31536fc4e530

https://us02web.zoom.us/j/88650255441
Presidida per

Jordi Ganduxé Pascual

Secretaria delegada

Monica Sanchez Pedraza

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Jordi Ganduxé Pascual

SÍ

Albert Costa Serrano

SÍ

Jaume Travé i Colomé

SÍ

Lourdes Diaz Guirado

NO

Moisés Torres Enrique

SÍ

Mónica Sánchez Pedraza

SÍ

Nuria Vilamala Pey

NO

Àngel Profitós Martí

SÍ

M. Àngels Pou

SÍ

Maria Viure

NO
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0005 Data: 05/10/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA CORRO AMUNT

Monica Sanchez Pedraza (1 de 2)
Secretaria delegada del Consell del Poble de Corró d’Amunt
Data Signatura: 05/10/2021
HASH: a52c0d468a7c6fcc1a9662b41bfcb278

ACTA

Cristina Jiménez

SÍ

Una vegada verificada per la Secretaria delegada la constitució vàlida de l’òrgan, el
President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en
l’ordre del dia.

A) ACTIVITAT DE CONTROL

1- Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2- Donar compte de diferents resolucions
PLE de data 27 de maig de 2021
Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del
dia 20 de maig de 2021, per la regulació municipal de l'ús dels vehicles de
mobilitat personal (VMP)
Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord
municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 20 de maig
de 2021, per a la millora del web, amb més accessibilitat i transparència.
Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del
dia 20 de maig de 2021, de suport a la lactància materna.
JGL de data 10 de juny de 2021
Proposta d’aprovació de la segona pròrroga del contracte de servei per a la
realització d’activitats formatives en informàtica i noves tecnologies per al
benestar social i autonomia personal de la gent gran de les Franqueses del
Vallès

2

Número: 2021-0005 Data: 05/10/2021

A continuació es passen a tractar els següents altres punts de l’ordre del dia.
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Es procedeix a l’aprovació de l’acta de la sessió del 31 de maig de 2021 que és
aprovada.

ACTA CORRO AMUNT

El president dona la benvinguda als assistents.

JGL de data 8 de juliol de 2021
Proposta d’aprovació de la primera pròrroga del contracte de servei per a la
realització de sessions de Ioga per a la Gent Gran
Proposta del Servei d'informació i atenció a les dones
(SIAD)
JGL de data 15 de juliol de 2021

Registres de sortida
2021-S-RCPA-7
Trametem
providència
concessió
prorroga
justificació
subvencióTallers joves i infants any 2021
2021-S-RE-3663 Trametem resposta registre 2021-E-RE-2151
2021-S-RE-3708 Trametem resposta registre 2021-E-RE-2118 Sol·licitud subv.
2021-S-RE-2356 Trametem autorització cessió espai pel casal d'estiu
2021-S-RE-3943/4/6/7/8 Sol·licitud presentació subvenció any 2021
2021-S-RCPA-8/ Comuniquem ordre de pagament subv. Taller d’infants i joves i
espectacle Pep Bou
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Registres d’entrada
2021-E-RCPA-8 Comuniquen que no es realitzarà al casal d’estiu del Patronat de
cultura
2021-E-RE-2433 Sol·liciten el Consell per fer un casal d’estiu
2021-E-RE-2624 Sol·liciten el pagament de la subvenció de l’espectacle del Pep
Bou
2021-E-RC-3328 Presenten sol·licitud petició instal·lacions esportives i Consell pel
casal d’estiu
2021-E-RE-2775 Sol·liciten el pagament de la subvenció del casal d’estiu
2021-E-RE-2780/2800/8 Presenten sol·licitud de subvenció per l’any 2021
2021-E-RE-2803 Sol·liciten neteja i retirada elements del teatre per espectacle Pep
Bou
2021-E-RE-2804 Sol·liciten el Consell per continuar fent el casal d’estiu al setembre
2021-E-RE-2842 Sol·liciten el Consell per realitzar el Túnel del Terror
2021-E-RE-2846 Sol·liciten el Consell per la Festa Major
2021-E-RE-2850 Sol·liciten reunió amb Esports i el president del Consell per
analitzar l’estat dels espais del Consell i ser coneixedors de les bases de la cessió
de la zona esportiva.
2021-E-RE-2851 Comuniquen posicionament de l’entitat Avv Sant Mamet relatiu a
una possible ampliació dels espais com a justificació del Sector C.
2021-E-RCPA-9 Sol·liciten el Consell pels tallers de memòria, Ioga i música
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Decret 1835/2021 del 29 de juny de 2021 per la cessió de l’espai del Consell per la
realització del casal d’estiu
Decret 1949/2021 del 6 de juliol prorroga justificació subvenció 2020 pels tallers
d’infants I joves

ACTA CORRO AMUNT

Proposta d’aprovació de la segona pròrroga del contracte de serveis per a la
realització d’activitats formatives i benestar emocional de la Gent Gran de Les
Franqueses del Vallès.

2021-S-RCPA-10 Trametem certificat aprovació pressupost exercici 2021
2021-S-RE-4133 Trasllat cessió espai Casal d’estiu mes de setembre
2021-S-RE-4175 Trasllat decret prorroga justificació subvenció 2020 Taller infants i
joves

B) PART RESOLUTIVA

Segons informació rebuda per part del cap d’àrea de Seguretat Ciutadana, en el
darrer mes s’estan fent controls aleatoris i la intenció és continuar-ho fent a partir de
setembre.
Pel que fa al vehicle tunejat està identificat i controlat.
Per altra banda, divendres 23 de juliol la Diputació ha fet una actuació per la
col·locació de tres esquenes d’ase, com a elements reductors de velocitat, en les
mateixes ubicacions on estaven les bandes transversals tipus Ecobam.
Aquesta actuació és arran de les queixes dels veïns recollides en el Consell, per la
retirada que va fer la Diputació per pavimentar la carretera dins del programa de
conservació de la xarxa de carreteres. Aquests elements reductors van ser retirats
sense implantar cap altre.

Informació estat tramitació del Sector C
El president informa que els propietaris han fet el pagament de la fiança.
Pel que fa al projecte de reparcel·lació i urbanització de moment no se sap res.
També cal informar que la junta de l’Associació de veïns de Sant Mamet ha entrat una
instància en data 11 de juliol comunicant el seu posicionament respecte al Sector C.
Es llegeix la instància.
“Exposa:
La junta de l’Associació de veïns de Corró d’Amunt reunida avui, després d’haver
rebut la notícia del pagament de la fiança dels propietaris del Sot del Pla, vol deixar
constància del posicionament. Anys endarrere semblava haver hagut un compromís
de l’Ajuntament amb anteriors juntes sobre l’ampliació de les Antigues Escoles a partir
de la urbanització del Sector C. A dia d’avui l’associació de veïns constata que hi ha
espais municipals suficients pel poble, si aquests es cuiden i es fan un ús adequat i
eficient.
Sol·licita:
Que es tingui en compte el posicionament de l’Associació de veïns respecte a una
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Donar compte actuacions realitzades
- S’ha realitzat la neteja del torrent
- La tanca perimetral de la zona esportiva també està arreglada
- Controls de velocitat:
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4. Informació de la presidència

possible ampliació dels espais municipals com a justificació del Sector C. Corró
d’Amunt té prous espais municipals, no en necessitem més, i valorem que cal fer un
ús adequat i tenir cura del que tenim abans de voler construir res més al poble. Que
s’informi d’aquest posicionament en el proper Consell del Poble i es clarifiqui quines
són les intencions respecta aquest punt de l’Ajuntament ja que s’havia pressupostat
una quantitat per iniciar obres a les Antigues Escoles
Pren la paraula el president, i diu que ja ho va comentar en el plenari passat, però ho
torna a repetir.
Quan hi ha un pla parcial, per llei hi ha una zona d’equipament. L’equipament no és ni
més ni menys que un terreny que li pertoca a l’ajuntament i que està a tocar del pati
de les antigues escoles.

Pren la paraula el senyor Profitós i entenc que el primer pas l’ha de fer Salvem Corró
o algú altre.
Pren la paraula el senyor Jordi Grau i diu que si anem pel Pirineu, veurem cases en
poblets que totes tenen les façanes de pedra, altres que totes les cobertes són de
pissarra, tots ho acceptem com un bé per l’estètica d’aquell poble, limitar al propietari
en qüestió de tenir el tipus de façana que vol....
A continuació pregunta si seria possible que des d’urbanisme, i pensant en les
ordenances en aquests moments que tots estem tan sensibles en temes de
sostenibilitat ambiental, temes d’eficiència ecològica, energia..... si seria possible que
des de l’ajuntament s’avancés veient la sensibilitat d’aquests moments en temes
energètics , com a exemple i quan els propietaris presentin el pla de reparcel·lació, hi
hagués una disposició a les ordenances que demanes per exemple que les cobertes
tinguessin una determinada orientació i com aquesta altres possibilitats, és a dir
l’ajuntament podria tenir una visió prospectiva, d’iniciativa de liderar el que tots
voldríem que fos una transició ecològica o l’ajuntament permetrà que s’urbanitzi això
com es feia fa 30 anys, 40 o 50 anys.....? ens trobarem amb la parcel·la tipus
eivissenca, la parcel·la pirinenca, la casa intel·ligent i tot així conviurà sense un
criteri?
Pregunta si seria possible que aquesta i altres urbanitzacions que es fessin a les
franqueses mirar de trobar per part de qualsevol promotor un criteri d’eficiència
energètica, de sostenibilitat..... que permeti saber que a les franqueses quan es
construeix, es construeixi amb sostenibilitat per exemple, dintre d’un marc que
l’ajuntament pugui escollir.
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El president diu que en la reunió amb Salvem Corró, nosaltres ens van oferir que si
els promotors volien fer una modificació, els recolzaríem, però incideix en què han de
ser ells i exposar el que volen, l’Ajuntament està obert.
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Pren la paraula el senyor Profitós fa una observació, li consta que des del govern s’ha
parlat amb Salvem Corró, diu que aquest comentari de l’Avv. Sant Mamet no va tan
adreçat al que ha contestat el president...però li pregunta al president o membre del
govern si hi ha intenció, abans que redactin el projecte de reparcel·lació i urbanització
i el presentin, de parlar amb els promotors per intentar que les coses que han
presentat ara s’integrin més amb el paisatge.

ACTA CORRO AMUNT

Aquest ajuntament, avui per avui, no té cap intenció de fer cap ampliació del Consell
del poble, ni fer obres ni res. Els diners es va reservar per condicionar el terreny, és a
dir treure la tanca i col·locar-la en el lloc perimetral corresponent i ja està.

Pregunta si, des del punt de vista tècnic municipal es modernitzés, el que serien les
ordenances per preveure aquest canvi, si hi ha una voluntat d’avançar en aquest
camí, potser quan es reparcel·li el sector C potser es gaudirà d’una millor transició
ecològica, si realment hem de veure aquesta situació urbanitzada ens agradaria, que
dintre de la desgràcia es fes de la millor manera possible en previsió.

Pren la paraula el senyor Jordi Grau diu que ell ha comentat el que ha comentat,
pensant en una mirada més enllà del Sector C, una mirada ampla, li agradaria estar
en un municipi que quan arribes un projecte de reparcel·lació fos pro actiu, lideres el
que realment s’interpretaria des de la ciutadania com una cosa positiva en el segle
XXI, poder dir el que ens agradaria com a municipi, si es parla amb temps abans es
pot preparar el terreny.
Pren la paraula una veïna que fa una anotació en el xat, diu que l’alcalde va dir més
d’una vegada que en aquests terrenys que es té de cedir, es faria una carpa com la
que hi ha a Llerona, per fer activitats i també recorda que les instal·lacions actuals del
Consell necessiten millores perquè està tot molt descuidat.
Pren la paraula el President per dir que pel que fa a la carpa no hi ha res previst el
dia d’avui, i sí que és veritat que el Consell necessita remodelació.
Recorda que el terreny encara no està cedit a l’Ajuntament. Encara que el pla parcial
estigui aprovat no és efectiu i això hi ha per temps.
Aquesta mateixa veïna diu que veïns del poble li han manifestat l’existència d’un
document on veïns del poble es van reunir amb el Torner i Ribalta per signar un escrit
segons es comprometien a no edificar en el sector C, ni fer més edificacions a Corró
d’Amunt. Pregunta si l’Ajuntament disposa d’una còpia d’aquest document i si algun
veí té alguna còpia, que l’aporti.
Pren la paraula el president per dir que això que diu és incoherent, primer no s’ha vist
cap document d’aquest, segons qui va autoritzar legalment tots els tràmits va ser el
Ribalta i va ser per compensació. L’únic doc oficial és l’autorització de què els
propietaris elaboressin un pla per compensació.


Calendari

A continuació parla com a Cristina per dir que ja que hi ha força gent que està molt
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Pren la paraula el senyor Profitós, diu que el que ha comentat el president ja existeix
al municipi, ja hi ha una normativa que regula fins i tot, els colors de les cases, i amb
voluntat política, sí que es pot fer, no sap si això forma part del pla general o són
normatives auxiliars que es poden canviar, normes generals de construcció.
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Acaba dient que en la revisió del Pla General es pot tenir en compte, i a més també
en els plans parcials que d’aquí endavant es puguin fer o inclús en aquest mateix i diu
potser és possible que els propietaris diguessin que volen revisar el pla parcial.
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Pren la paraula el senyor president i contesta que estan demanant una resolució
tècnica que només podem recollir. El que ha dit el Sr. grau ho troba correcta, però per
arribar aquest punt s’ha de fer una modificació del planejament Pla General i situar-lo
a quins plans parcials es pot adequar, perquè no és el mateix Bellavista, que Llerona,
depèn... és un element que s’ha d’estudiar molt bé. Nosaltres ho recollim i ho
traspassarem a l’àrea, però hem de tenir en compte que aquí també intervé
Urbanisme de la Generalitat.

engrescada en l’exposició fotogràfica del curiós veí, potser podria ser un tema.
El senyor Profitós diu que li sembla bé la proposta, però caldria identificar el lloc on
viuen aquests animals per identificar que és a Corró d’Amunt.
Una altra opció seria fotografies de diferents activitats que es fan al poble, tot i que
aquest any no és un any de gran diversitat d’activitats.
Pren la paraula la senyora Pou i diu que els calendaris que s’han anat fent aquests
anys i que són un reflex de les coses que es fan al poble, a la gent li han agradat
molt.
A continuació el senyor Albert Costa proposa un calendari amb fotografies d’elements
arquitectònics del municipi
De les propostes s’acorda que el tema sigui els elements arquitectònics.

- A partir de les 9h

1a parada : Corró d´Amunt (Les Franqueses)

2a parada: Can Suquet (Les Franqueses)

3a parada: Cruïlla de Marata (Les Franqueses)

4a parada: Ajuntament de Les Franqueses

5a parada: Estació de tren de la carretera de Ribes (Les Franqueses)

6a parada: Hospital General (Granollers)

7a parada: Estació de Sagalés (Granollers)

A les 13 h: Sortida des de l'estació de Sagalés de Granollers i seguint per
les mateixes parades que a l'anada, però en sentit invers.
5. Acord destinació aportacions econòmiques entitats
En el pressupost del Consell del Poble de Corró d’Amunt es va reservar una partida
per aportacions a les entitats per un total de 5.500 €. Ara s’ha de decidir
el repartiment amb les sol·licituds presentades per les diferents entitats.
Abans es fa un aclariment respecte a l’import reservat dintre del pressupostat i
destinat a la instal·lació del desfibril·lador que hi ha al Consell. Segons va informar la
regidora d’Hisenda, si no s’aproven els pressupostos, el pagament l’assumirà Cultura,
en cas que siguin aprovats, el pressupost del Consell es veurà incrementat amb
l’import del cost de la instal·lació del desfibril·lador.
A continuació es llegeixen les sol·licituds presentades:
*Parròquia Sant Mamet reg. 2021-E-RE-2118 del 24-5-2021 sol·liciten una subvenció
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S’informa que durant el mes d’agost es tornarà a oferir tots els dijous del mes d'agost
un servei de taxi gratuït, amb capacitat per a vuit passatgers, per tal de facilitar la
mobilitat dels veïns i veïnes de Corró d'Amunt i de Marata en direcció a Granollers i a
la inversa. El servei s'oferirà amb dos horaris, a les 9 h, amb inici de recorregut des de
Corró d'Amunt, i a les 13 h, amb sortida des de l'estació d'autobusos Sagalés, de
Granollers.
Els horaris seran els mateixos que els anys anteriors

Número: 2021-0005 Data: 05/10/2021

Bus mes d’agost

ACTA CORRO AMUNT



de 1.500 €
*Club Ciclista reg. 2021-E-RE-2780 del 5-7-21 presenten una despesa de 6.000 € i
una subvenció de 2.900 € del Patronat d’Esports
*U.S. Futbol reg. 2021-E-RE-2808/2800 del 7-7-21 presenten una despesa de 11.855
€ i una subvenció de 1.120 € del Patronat d’Esports
*Associació de festes i Festa Major reg. 2021-E-RE-2847 del 9-7-21 presenten una
despesa de 2.243,67 €, (no han posat can subvenció per part del Patronat de Cultura)
*Associació Sant Mamet reg. 2021-E-RE-2849 de l’11-7-21 presenten despeses per
import de 1.200 €.

La senyora Pou pregunta que activitats va demanar la Parròquia.
A continuació es llegeix les propostes de la Parròquia.
- Decoració de la Parròquia durant Setmana Santa
- Adquisició d’una imatge de la mare de Déu de Montserrat
- Organització d’activitats culturals amb la participació de professionals, que ens
ensenyin a apreciar, respectar i valorar el nostre poble de Corró d’Amunt : Fauna i
flora pròpia, Descoberta de les nostres arrels; On som i com som, Mirem el cel i
coneguem les estrelles que ens miren, visita a una explotació agrària.
Pren la paraula una veïna i diu que Corró d’Amunt no té una mare de Déu per quan es
fan activitats i no veu que les activitats estiguin lligades directament a l’església.
Pregunta si podria entrar com una proposta en el pressupost participatiu?
La regidora Montse Vila diu que els diners que rep el consell són per ajudar a les
entitats a fer activitats, la Parròquia no es considera entitat.
Pel que fa a les propostes presentades per la Parròquia diu que la imatge de la mare
de Déu l’hauria d’adquirir la mateixa església, és un benefici per ella. Ella ja té les
seves fonts de finançament. Tot el que presenten són bones intencions, però darrere
no hi ha un programa. Hi ha una sèrie de preguntes a darrere que ens ha fet pensar
que en un any amb pressupostos prorrogats el millor és que cada entitat rebi el que li
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Intervé la regidora Montse Vila i diu que sé es va fer la consulta i com que treballem
amb pressupostos prorrogats el pressupost que té el CPCA és el mateix que el de
l’any anterior i el fet d’afegir una nova entitat faria que les quantitats amb la resta
d’entitats disminueixin. Per altra banda els projectes que presentaven alguns no eren
susceptibles d’estar subvencionats, ja que algunes de les peticions no semblaven
activitats de cara al poble, i no aportaven res al poble. Amb la secretaria es va decidir
que per aquest any es deixava igual perquè sortien perjudicades altres entitats i de
cara a l’any vinent es mirarà primer, si es manté el pressupost en què repercuteix en
la resta d’entitats i si es pot apujar el pressupost de quants euros estem parlant.
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Pren la paraula la senyora Pou per dir que quan es va fer la presentació de la
Parròquia es va comentar que es consultaria a secretaria i perquè es decideix que no.
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Respecte a la petició de subvenció de la Parròquia, s’informa que tal com se li va
comunicar per escrit, la seva petició no es tindrà en compte per aquest any, ja que en
el moment que es va decidir l’import total a repartir amb les entitats, la Parròquia no
havia presentat la sol·licitud. De cara l’any vinent es farà la consulta per veure si pot
demanar i per quines activitats.

toca i de cara l’any vinent, es parlarà i se li demanarà més detall de que es pensa fer.
De fet de les propostes que va fer la Parròquia, i que eren possibles de subvenció,
era la visita agrària i Coneguem les estrelles.
Pren la paraula un veí i diu que, se sap que a nivell constitucional hi ha una separació
entre administració pública i fe pública. Comprar un objecte de culta religiós amb
diners públics aniria directament contra la llei. Considera que l’església s’ha de
finançar amb els seus recursos. Una altra cosa és si hi ha activitats obertes a tothom
que sí que hauria de ser com qualsevol entitat.

El president contesta que si es va parlar a la interna i es va quedar que continuaven
sent a les 19 h.
Pren la paraula la Cristina en representació de l’Associació de Festes i Festa Major i
diu que ella és nou benvinguda i en tema subvencions no sap com que s’ha fet altres
anys, a ella li costa decidir els diners que ha de rebre cada entitat i li faltaria tenir un
barem per un futur, treballar amb uns estatuts i prioritzar quines activitats resulten en
favor del poble i donar-li un valor. D’aquesta manera les entitats sabríen que quan
demanen diners al Consell ho fan amb activitats que compleixen els requisits.
Creu que seria un debat per parlar-ne en un proper Consell.
Sense aquest barem, el seu vot es mantenir el que es va decidir l’any passat.
El senyor Profitós pregunta si la subvenció que demana l’Associació de Festes i Festa
Major d’equip de so per l’espectacle del Pep Bou, seran millores pel teatre que es
quedaran allà. La Cristina contesta que no, és una despesa sobrevinguda de
l’espectacle que farà el Pep Bou.
Pren la paraula el senyor Costa com a representant del Club Ciclista i diu que la
subvenció que demana la seva entitat és per la Copa Catalana i ja s’ha celebrat.
Es dirigeix a la regidora Montse Vila i li pregunta si a Llerona el futbol demana
subvenció al Consell del poble de Llerona.
La Montse Vila contesta que a l’estar subvencionat pel Patronat d’Esports no se li
dona, però sí que rep subvenció per la calçotada.
Pren la paraula un veí i diu que de cara al futur, altres vegades ja s’havia comentat al
Consell d’intentar modificar el sistema pel que fa a les entitats esportives, que la
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La senyora Pou diu que en l’última sessió i ja que el representant de l’U.S. no podien
assistir a les sessions, es va demanar de recuperar l’horari de les sessions a les 20 h i
això no s’ha parlat.
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La senyora Pou comenta que havien tingut un equip femení, però l’han hagut de
deixar perquè tenia un cost elevat.

ACTA CORRO AMUNT

A continuació el senyor Profitós pregunta si hi ha algun representant de l’U.S. perquè
li preocupa que amb els números presentats i el poc que reben de subvenció puguin
quadrar els comptes.
És una pena que no hi hagi cap representant perquè ell considera que si sobra alguna
cosa seria pel Futbol.

subvenció l’assumeixi esports.
Respon la Montse Vila que diu que des d’esports sí que tenen uns barems i el que es
subvenciona és l’esport inclusiu, de formació, i el d’integració social. L’entitat U.S.
Futbol de Corró d’Amunt no té res d’això i atenen als criteris en reps més o menys i no
se’ls podria ajudar amb més subvenció..

C) Precs i preguntes
Veïna dona les gràcies a la regidora Montse Vila i a l’ajuntament, per enxampar al
vehicle tunejat i pels ressalts.
El president li agraeix que doni les gràcies, perquè quan no es fa bé una cosa s’ha de
dir, però quan s’intenta fer bé i s’aconsegueix s’agraeix.
La senyora Pou pel que fa a l’esquena d’ase, diu que des del mes d’octubre que va
treure el tema de per què no es posaven, va arribar a parlar amb una persona de la
Diputació, que va dir que s’havien posat il·legalment i que l’ajuntament tenia una
sanció i per això no es tornaven a posar… i ho volia transmetre.
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7. Informació de les entitats
La Cristina Jiménez valora positivament el casal d’estiu, l’acollida que ha tingut, ja
que un 50% aproximadament eren nens del poble i informa que s’ha sol·licitat poderlo fer a primers de setembre.
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6. Presentació programa Festa Major 2021
Pren la paraula la Cristina com a representant de l’Associació de Festes i Festa Major
de Corró d’Amunt per presentar el programa de Festa Major.
Informa que l’activitat de la caminada i la nit d’escaldums s’han hagut d’anul·lar per la
situació de la Pandèmia.
Com a novetat cada activitat del programa compta amb un codi QR per poder fer la
reserva i així controlar les persones que assisteixin. També s’ha facilitat un telèfon de
contacte per aquelles persones que vulguin fer la reserva i no ho puguin fer
telemàticament.
A l’espectacle del Pep Bou es farà en dues vegades.
No hi cap activitat de pagament i no hi ha ingressos, això diu comporta que sigui una
festa major en pandèmia.
Pel que fa a les entrades el màxim d’entrades que es donaran per persona són
quatre.
El president desitja sort a tota la comissió i demana a tota la gent, prudència i seny.

ACTA CORRO AMUNT

S’acorda:
Club Ciclista 1.300 €
Avv Sant Mamet 1.100 €
Associació Festes i Festa Major 2.200 €
U.S. Futbol Corró d’Amunt 900 €

Per altra banda diu que per accedir a la urbanització de Can Suquet no hi ha voreres i
el propietari del terreny de les oliveres ha comentat que donaria el terreny que li
correspon per fer les voreres, però fins a arribar a la carretera caldria parlar amb els
altres propietaris per veure si també estan disposats a cedir part del terreny.
L’Albert Costa diu que baixant, a la banda dreta, li sembla que els terrenys d’aquest
propietari arribant fins a tocar la casa del Manel, i creu que donaria per fer la vorera.
Es pren nota…
El president demana que aquest propietari ho faci per escrit, i que si vol pot contactar
amb ell per dir-li com ho ha de fer.
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ACTA CORRO AMUNT

No havent-hi més preguntes ni assumptes a tractar, el senyor PRESIDENT aixeca la
sessió quan passen deu minuts de dos quarts de nou del vespre, i de la qual estén
aquesta acta.

