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El proppassat mes de desembre es va 
aprovar inicialment el projecte de Pres-
supostos Generals de la Corporació per 
a l’exercici 2016. Aquests pressupostos 
han estat elaborats com en els dar-
rers anys, amb l’objectiu de mantenir 
els serveis oferts al ciutadà sense bai-
xar-ne la qualitat ni incrementar-ne el 
cost, i concentrant de manera especial 
els esforços i l’augment de consignació 
pressupostària en Seguretat Ciutadana 
i en Polítiques Socials. Com en els úl-
tims anys, és aquesta darrera àrea la 
que creix més, i és on el govern aboca 
més recursos, aconseguint un any més 
el màxim pressupost que s’ha aprovat 
mai en polítiques socials. Pel que fa a 
l’àrea de Seguretat Ciutadana cal fer 
esment que incrementarem la plantilla 

en 3 nous efectius i 2 més el proper any, situant-nos força per sobre de les ràtios re-
comanades atenent a la nostra població. Aquest increment de plantilla ens permetrà 
implantar la policia de proximitat als nuclis més poblats.

I tot això en un context de congelació de la pressió fiscal municipal i de contenció de 
les subvencions d’altres administracions. Tot i així, el pressupost augmenta respecte 
de l’any anterior, d’una banda perquè la dinàmica dels ingressos de l’exercici 2015 ha 
estat força positiva, considerant que el pressupost d’ingressos es va fer amb una gran 
prudència, i de l’altra perquè s’han fet accions de regularització i revisió en matèria tri-
butària que han comportat majors ingressos, que han permès consolidar la rebaixa de 
la pressió fiscal als ciutadans i empreses de les Franqueses (al 2014, un -1%, i al 2015, 
congelació d’increments), i s’ha fet una gran tasca de gestió a fi d’aconseguir reduir els 
costos i despeses de determinats serveis.

Pel que fa a l’apartat inversor, el pressupost té com a actuacions destacades la renova-
ció de la gespa artificial del camp de futbol de Corró d’Avall, ja que té uns tretze anys i 
ha acabat la seva vida útil arran de la gran activitat que s’hi desenvolupa, i els vestidors 
del camp de futbol 7 de Bellavista, que ens pemetrà dotar aquesta instal·lació esportiva 
de tots els serveis bàsics necessaris. També esperem començar a veure “màquines” en 
dos grans projectes aturats que es desencallaran definitivament: el Parc del Falgar i la 
Verneda, fruit de l’acord amb ERC, i la finalització del Centre Cultural de Corró d’Avall, 
tal com va decidir la ciutadania en el procés participatiu. Tindrem un nou Centre d’As-
sistència Primària, una nova biblioteca i un nou pavelló esportiu.

A banda de les inversions recurrents, vehicles, jocs infantils, equipaments informàtics, 
etc., s’està a l’espera de les subvencions que obtindrà l’Ajuntament durant l’any 2016 de 
la Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona per al quadrienni 2016-2019. També 
és destacable una nova aportació al Programa d’Ajuts a la Rehabilitació, en el marc del 
Pla de Barris de Bellavista, que tan bona acollida ha tingut (rehabilitació en dos anys de 
19 edificis) i el programa per promocionar l’ocupació d’aturats a les empreses del mu-
nicipi mitjançant l’atorgament de subvencions, així com els plans d’ocupació (entre 2014 
i 2015, 199 ciutadans i ciutadanes n’han pogut gaudir). Ara, a continuar treballant sense 
presses, però sense pauses.
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[ actualitat ]

L’Ajuntament aprova el pressupost 
municipal per a 2016
La regidora Francesca Masclans, d’ERC-AM, renuncia al càrrec

ESTATS DE LES DESPESES - 2016

1. Despeses de personal

2. Adquisició de béns i serveis corrents

3. Despeses financeres

4. Transferències corrents

5. Fons de contingència i d’imprevistos

6. Inversions reals

7. Transfarències de capital

8. Variació d’actius financers

9. Variació de passius financers 

TOTAL DESPESES

ESTATS D’INGRESSOS - 2016

1. Impostos directes

2. Impostos indirectes

3. Taxes i altres ingressos 

4. Transferències corrents

5. Ingressos patrimonials 

6. Alienació d’inversos reals 

7. Transferències de capital

8. Variació d’actius finacers

9. Variació de passius financers

TOTAL DESPESES

Ajuntament

Pressupost consolidat de l’Ajuntament per a l’exercici de 2016

4.880.660

5.370.045

260.200

4.309.851

87.500

652.000

200.000

-

1.628.500

17.388.756

656.300

1.696.108

150

159.502

12.550

1.300

-

-

-

2.525.910

280.470

445.480

1.800

272.550

5.025

-

-

-

-

1.005.325

-

-

-

3.014.801

-

-

-

-

-

3.014.801

5.817.430

7.511.633

262.150

1.727.102

105.075

653.300

200.000

-

1.628.500

17.905.190

8.369.000

295.000

3.546.500

4.472.000

401.256

-

130.000

-

175.000

17.388.756

-

-

23.800

2.502.110

-

-

-

-

-

2.525.910

-

-

176.325

799.990

29.010

-

-

-

-

1.005.325

-

-

-

3.014.801

-

-

-

-

-

3.014.801

8.369.000

295.000

3.746.625

4.759.299

430.266

-

130.000

-

175.000

17.905.190

Patronat Mpal. de Cultura, 

Educació, Infància i Joventut

Patronat Mpal. d’Esports Transferències 

internes

Ajuntament +

 òrgans autònoms 

Ajuntament Patronat Mpal. de Cultura, 

Educació, Infància i Joventut

Patronat Mpal. d’Esports Transferències 

internes

Ajuntament +

 òrgans autònoms 

E
l Ple ordinari del 21 de desembre va aprovar inicialment el 
pressupost municipal per a 2016, amb els vots favorables de 
l’equip de govern, un d’ERC-AM i un altre del PPC. Com que 
al Ple hi faltava la regidora Francesca Masclans, del grup 

municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, 
que segons va llegir en un comunicat el secretari de la corporació ha 
renunciat al càrrec per motius personals, la votació es va haver de 
repetir, ja que s’havia empatat a 8 vots: CiU (6), ERC-AM (1) i PPC (1) a 
favor, i ILFC-E (4), PSC-CP (3) i CpF (1) en contra. El vot de qualitat de 
l’alcalde va decantar la balança en la segona ronda. 

El pressupost per a 2016 puja a 17.905.190 euros. L’alcalde de les 
Franqueses i regidor d’Hisenda, Francesc Colomé, va explicar que 

com en els darrers anys s’ha elaborat amb l’objectiu de mantenir 
els serveis oferts a la ciutadania potenciant de manera especial els 
esforços en polítiques socials, import que torna a créixer. 

Colomé va dir que el 95% del pressupost és molt similar al de 
l’any passat. Pel que fa al 5% restant en destaquen, amb relació a 
les despeses, la renovació de la gespa artificial del camp de futbol de 
Corró d’Avall i els vestidors del camp de futbol de Bellavista. També 
en destaca l’increment general de l’1 per cent del sou dels treba-
lladors municipals així com el reintegrament del 50% restant de la 
paga extraordinària de 2012. A més, es preveu la cobertura de tres 
noves places d’agent de policia i una nova partida de 50.000 euros 
per al nou programa de creació d’ocupació per a treballadors en atur 
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de llarga durada a les empreses del municipi per un període de 12 
mesos. 

Colomé també va dir que es destinaran més diners a les activitats 
adreçades a gent gran, al jovent i a la cultura, així com una partida 
per a la creació del projecte d’horts urbans i per a la renovació dels 
camions de la brigada. També s’augmenten les partides destinades 
al manteniment del clavegueram i de les zones verdes del municipi, 
entre d’altres millores. 

Just abans de produir-se la votació es van viure uns moments 
força tensos, ja que els grups d’ILFC-E, PSC-CP i CpF van retreure 
al regidor d’ERC-AM, Àngel Profitós, que hagués explicat els motius 
pels quals votaria a favor del pressupost (l’acord a què va arribar 
amb l’equip de govern el dia anterior al ple) en el segon torn d’inter-
vencions dels grups municipals. Aquest els va respondre que eren 
l’únic grup, juntament amb el PPC, que havien volgut negociar el 
pressupost amb l’equip de govern. 

En el Ple també es van aprovar definitivament les ordenances 
fiscals per al proper any. L’equip de govern va acceptar la meitat de 
les al·legacions que van presentar-hi els grups municipals, i es van 
acabar aprovant amb el vot favorable de CiU, ERC-AM i PPC, l’abs-
tenció d’ILFC-E i PSC-CP i el vot en contra de CpF. 

Mocions
En el torn d’intervencions ILFC-E va agrair l’esforç del govern per 
estimar aquest nombre d’al·legacions, “tot i no ser les més subs-
tancials”, així com pel seu vot favorable a les mocions de caràcter 

social que van presentar –dues d’elles conjuntament amb el grup del 
PSC-CP–, amb relació a l’establiment d’un reglament d’ajuts a les 
famílies amb l’objectiu de facilitar el compliment de les seves obli-
gacions tributàries vers l’Ajuntament; amb relació a l’impuls d’una 
política de tarifació social en els serveis i equipaments públics mu-
nicipals; i amb relació a l’assumpció per part del consistori de les 
beques menjador que compleixen requisits però que no tenen l’ajut 
garantit per manca de recursos a la partida de la Generalitat. Totes 
tres es van aprovar per unanimitat. 

Pel que fa a la darrera moció, però, el regidor de Polítiques Soci-
als, Ferran Jiménez, va dir que les 46 sol·licituds de beques que com-
plien els criteris i que no s’havien pogut donar, estava previst que es 
concedirien aviat gràcies a fons provinents del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i de la Diputació de Barcelona. 

També es van aprovar per unanimitat dues mocions més, una de 
CpF que feia referència a la demanda per repintar el mur de l’inici 
de la carretera de l’Ametlla a Llerona i una altra del PSC-CP amb 
relació a la “Crida per la igualtat al món municipal” per reivindicar 
un finançament just i un model competencial adequat als municipis 
per lluitar contra les desigualtats socials entre la ciutadania.

Podeu consultar i descarregar-vos el pressu-
post de l’Ajuntament per a l’exercici de 2016 
en aquest codi QR. També podeu consultar-hi 
exercicis anteriors. 

11 persones del municipi es beneficien 
de plans d’ocupació

D
urant aquest primer semestre, l’Ajuntament ha contractat 11 
persones del municipi a través de plans d’ocupació, 10 de les 
quals treballen com a auxiliars de manteniment i una com a 
tècnica d’inserció laboral. Com sempre, l’alcalde, Francesc 

Colomé; el regidor de Pla de Barris, Moisés Torres; i el regidor de Di-
namització Econòmica, Ferran Jiménez, van donar la benvinguda als 
nous plans d’ocupació el dia que s’incorporaven al consistori. L’alcal-
de va destacar que durant quatre anys s’han contractat 199 persones 
que es trobaven en situació d’atur i va comprometre’s a seguir treba-
llant per reduir la taxa d’atur a les Franqueses a través de polítiques 
basades en l’ocupació i la formació.

Aquesta convocatòria ha estat possible gràcies a la subvenció 
Treball als Barris concedida a l’àrea de Pla de Barris de Bellavista. 
Per al 2016 l’Ajuntament ha rebut 188.337,84 euros per contractar, 
en total, 24 nous plans d’ocupació.  

M
. V

iu
re

Els responsables polítics donen la benvinguda als nous plans d’ocupació
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[ actualitat ]

Al 2015 les construccions agrícoles van donar-se d’alta al cadastre

El Consell de Pagesia informa sobre el 
procediment de regularització cadastral

E
l Consell de Pagesia, celebrat el 22 de desembre passat, va 
convidar Francesc Alemany, el gerent de l’empresa ATC-SIG, 
SL, la consultoria especialitzada que ha realitzat per encàr-
rec del Ministeri d’Hisenda el procediment de regularització 

cadastral al municipi. L’objectiu de la seva visita era que expliqués 
com s’ha realitzat la regularització dels valors cadastrals i quines 
afectacions té, especialment per als pagesos i pageses de les Fran-
queses.

Els municipis tenen l’obligació de realitzar cada 10 anys una revi-
sió dels valors cadastrals amb la finalitat d’adequar els valors de les 
propietats a la realitat. A les Franqueses la darrera ponència datava 
de 1999. Per això l’Ajuntament va sol·licitar l’any 2011 a la Direcció 
General del Cadastre que realitzés una nova ponència mitjançant una 
nova revisió cadastral. Però l’any 2012 el Ministeri, després d’haver 
observat omissions i errors a determinats municipis, va decidir no 
fer cap més revisió cadastral perquè va considerar que, prèviament 
a fixar nous valors, calia tenir el cadastre al més actualitzat possible.

Per aquest motiu, el Ministeri, a través de la Direcció General del 
Cadastre i mitjançant la societat estatal SEGIPSA, va optar per iniciar 
el procediment de regularització cadastral entre els anys 2013 i 2016 
a tots els municipis de l’Estat, començant precisament per aquells 
municipis que tenien pendent iniciar una revisió cadastral, com és el 
cas de les Franqueses.

Segons el Ministeri d’Hisenda, l’objectiu del procediment de re-
gularització cadastral és “incorporar al cadastre els béns immobles 
urbans i rústics en construcció, així com les seves alteracions, en els 
supòsits d’incompliment de l’obligació de declarar de forma com-
pleta i correcta les circumstàncies determinants d’una alta o mo-
dificació cadastral”. Així doncs, es tracta d’incloure en els padrons 
municipals totes les omissions i incidències per aquelles obres o 

construccions no declarades o mal declarades (obra nova, reformes, 
rehabilitacions, ampliacions, enderrocs, canvis d’ús, piscines, etc.). 
A més, amb aquesta regularització van donar-se d’alta les construc-
cions agrícoles que, fins aleshores, mai havien tributat.

Per a les construccions urbanes, s’ha liquidat fins a quatre anys 
enrere (en funció de l’antiguitat de la construcció), per a les cons-
truccions de naturalesa rústica només s’ha liquidat l’any 2015, i no es 
liquidaran endarreriments, atès que la no tributació fins a l’any 2015 
no ha estat per manca d’obligació dels titulars, sinó perquè el propi 
cadastre no les incloïa a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles 
(IBI). 

Així, si algun veí o veïna posseeix una construcció agrícola i se li 
han aplicat liquidacions per anys anteriors, pot reclamar-ho. Tam-
bé poden exigir-se les liquidacions d’aquelles construccions que 
s’han considerat urbanes i són agrícoles. Per a qualsevol demanda 
s’han d’aportar fotografies i documentació que acrediti que al llarg 
d’aquests darrers quatre anys l’ús ha estat agrícola. S’ha de tenir 
present que per als treballs de camp del procés de regularització 
no s’entra a dins de les finques, sinó que es fan fotografies aèries. 
Aquesta pràctica pot conduir a confusions a l’hora de delimitar si una 
construcció o una estança és agrícola o urbana.

La presidenta del Consell de Pagesia i regidora de l’àrea d’Agri-
cultura, Territori i Sostenibilitat, Rosa Maria Pruna, va explicar que 
tots els recursos que estiguin degudament documentats seran re-
collits i tramitats conjuntament per l’Ajuntament i enviats a la de-
legació de Barcelona del Ministeri d’Hisenda.

S
egons els darrers acords de la Comissió de Mobilitat, al mes 
de gener van iniciar-se diversos treballs en l’àmbit de la se-
nyalització vertical (senyals de trànsit) i senyalització horit-
zontal (pintura vial) que modifiquen la mobilitat de diversos 

carrers de les Franqueses: 
•	 El carrer d’Anna Maria Mogas (límit entre Corró d’Avall i el Polí-

gon Industrial El Congost), que era d’un sol sentit, ara té el tram 
central de doble sentit. A més a més, s’ha millorat la senyalitza-
ció horitzontal de l’últim tram del carrer, on s’hi han marcat nous 
aparcaments en bateria.

•	 El carrer del Barcelonès (Polígon del Ramassar), ha passat a ser 
de doble sentit.

•	 Al carrer d’Orient (Bellavista), abans de la cruïlla amb el carrer 
de Calàbria, s’hi ha fet un pas de vianants per augmentar la visi-
bilitat dels vehicles.

•	 Al carrer de Tagamanent amb cruïlla al passeig de la Calma, s’hi 
ha pintat un nou stop per intentar reduir la velocitat dels vehicles 
i, així, augmentar la seguretat d’aquesta zona escolar.

•	 Al passeig d’Andalusia, la zona de càrrega i descàrrega que hi 
ha abans de la plaça de l’Esbarjo s’ha reubicat a tocar del carrer 
de Canudas.

•	 A la plaça de l’Ajuntament s’hi han marcat dues noves places 
d’aparcament reservades a conductors amb mobilitat reduïda, 
just al costat de la parada de taxis.

Nous treballs de senyalització viària

Per a més informació contacteu amb l’àrea d’Hisenda (938 467 
676) o d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat (938 616 360).
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A 
la primera sessió del Consell del Poble de Llerona de l’any, 
celebrada l’11 de gener, la seva presidenta, Rosa Maria Pru-
na, va presentar el pressupost per a l’exercici de 2016. En-
guany, aquest òrgan consultiu rebrà 14.100 euros de les ar-

ques municipals per realitzar les actuacions i activitats que els veïns 
i veïnes del poble considerin necessàries.

Com cada any, una part del pressupost es destinarà a atorgar 
ajudes a les entitats lleronines. Les partides es distribuiran en fun-
ció del nombre d’actes que programin. També es reservarà crèdit 
per a les activitats anuals que conjuntament s’organitzen des del 
consell amb el consistori, com ara la sortida de la gent gran o la 
Festa de la Mongeta del Ganxet.

A més d’aquestes despeses més o menys fixes, la resta del pressu-
post es dedicarà a actuacions de millora de l’espai públic. Per exem-
ple, es preveu instal·lar més embellidors de fusta i zones enjardina-
des a altres punts on hi ha contenidors de brossa i comprar un bidó 
de plàstic per emmagatzemar aigua a la capella de la Mare de Déu de 
Fàtima per regar les plantes i flors de les ofrenes.

Totes les accions que es realitzen amb fons del consell del poble 
prèviament es presenten, voten i debaten amb els veïns i veïnes i els 
membres de la junta a les sessions mensuals. Les reunions tenen 
lloc el primer dilluns de cada mes, a les 20.30 h, a les Antigues Es-
coles de Llerona (camí de Can Toni, s/n) i pot participar-hi tothom qui 
ho vulgui. 

Llerona treballa amb el nou pressupost

E
ls veïns i veïnes de Corró d’Amunt van decidir, abans de les 
festes de Nadal, donar 1.000 euros del pressupost anual del 
Consell del Poble a les entitats socials que treballen per a 
les persones més desafavorides del municipi. Es va optar per 

repartir els diners a parts iguals entre la Fundació El Xiprer i l’As-
sociació Sociocultural Maná. 

El 23 de desembre passat el president del Consell del Poble, 
Ferran Jiménez, va fer entrega dels xecs a Nancy López, en repre-
sentació de Maná, i a Mercè Riera, com a representant d’El Xiprer.

Corró d’Amunt, 
un poble solidari  
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Membres del Consell del Poble de Llerona, amb la presidenta de Maná 
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El president Ferran Jiménez, amb representants de Maná i El Xiprer

Veïns de Corró 
d’Amunt i Llerona 
recullen aliments

E
ls consells dels pobles de Corró d’Amunt i de Llerona, jun-
tamnet amb les entitats, van organitzar un recapte d’aliments 
per a les persones més necessitades del municipi. Corró 
d’Amunt va recollir 90 kg de queviures que va distribuir en-

tre la Fundació El Xiprer i l’Associació Sociocultural Maná a parts 
iguals. Llerona va reunir tres caixes d’aliments que va donar a Maná.
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[ actualitat ]

A
bans de les vacances de Nadal, el Patronat Municipal d’Es-
ports va dur a terme dues actucions destacables. Conjun-
tament amb les àrees d’Urbanisme i d’Obres i Serevis va 
asfaltar-se l’accés al pàrquing de la Zona Esportiva de 

Llerona, una demanda dels usuaris i usuàries de les instal·lacions. 
També van col·locar-se dos assecadors als vestidors. 

Paral·lelament, al camp de futbol de la Zona Esportiva Munici-
pal de Corró d’Avall va repassar-se la barana que envolta l’espai i 
van reparar-se totes les portes d’accés. 

Aquestes actuacions de millora s’emmarquen dins el pla conti-
nuat de manteniment de les instal·lacions esportives de les Fran-

Millores a les 
zones esportives

Èxit de la 3a Festa 
de la Infància

P
er tercer any consecutiu, nens i nenes van omplir la plaça 
Major de Bellavista per celebrar la Festa de la Infància. La 
diada, organitzada per l’àrea d’Infància i Joventut, va tenir 
lloc durant tres dies: el 17, 18 i 19 de desembre. La regidora 

de l’àrea, Marina Ginestí, va subratllar l’èxit de la festa perquè “les 
famílies han repetit atrets per una jornada lúdica i accessible”. 

Els Pastorets al 
municipi

A
quest Nadal al municipi van celebrar-se dues versions d’Els 
Pastorets. 
Els Pastorets de Marata, que ja compten amb 27 anys de 
representacions, van efectuar les funcions el 26 i 27 de de-

sembre i 3 de gener al Centre Cultural de Marata. Reconeguts per la 
seva fidel versió de l’obra de Folch i Torres, aquests Pastorets s’han 
convertit en uns referents a Catalunya gràcies a la seva experiència, 
i tenen la implicació de moltes famílies del poble.

Després del seu debut l’any passat, Els Pastorets de les Fran-
queses van repetir l’experiència, dirigits per Beti Español i Joan Mo-
nells, de la companyia de teatre Frec a Frec –que gestiona l’Escola 
de Teatre de les Franqueses– amb escenografia de Marije Visser. La 
implicació i la col·laboració de voluntaris del municipi de totes les 
edats són l’ànima d’aquests Pastorets ambientats en l’actualitat. Hi 
participen una seixantena de persones entre intèrprets, ajudants i 
producció. Les funcions es van celebrar el 2 i 3 de gener al Casal 
Cultural de Corró d’Avall.

Totes les fotografies al 
Flickr 
Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès
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Els Pastorets de Marata, els més tradicionals

Els Pastorets de les Franqueses, moderns i innovadors

Vista de la plaça Major a mig matí del dissabte 19 de desembre
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Emoció al Concert 
de Nadal

E
ls ciutadans i ciutadanes majors de 65 anys de les Franque-
ses van gaudir del Gran Espectacle de Nadal el 19 de desem-
bre. El Teatre Auditori de Bellavista va omplir-se per escoltar 
un concert líric. L’esdeveniment també va servir per agrair 

l’esforç i dedicació de les persones que, de forma solidària i altruis-
ta, participen en els diferents actes que s’organitzen des de l’àrea de 
Sanitat, Salut Pública i Gent Gran. Les voluntàries homenatjades van 
ser Pilar Castellano, Pepi Lloveras, Carmina Jiménez, Rosa Porto-
là i Conxita Soldevila. Totes van rebre un petit obsequi. 

228 nens i nenes 
reben joguines

E
ls franquesins i franquesines van aportar 456 joguines a la re-
collida solidària perquè cap nen ni nena del municipi es que-
dés sense joguina aquest Nadal. L’àrea de Polítiques Socials, 
amb la col·laboració de l’Associació Sociocultural Maná, va 

preparar paquets de dues joguines per a cada menor, segons l’edat i 
el sexe. Així, en total van repartir-se joguines a 228 infants abans de 
Nadal. Aquest ha estat el tercer any que s’ha impulsat la campanya 
i enguany també van col·laborar-hi l’Obra Social La Caixa, Saplex i 
l’Associació d’Empreses dels Polígons de les Franqueses.

600 corredors/es

E
l 16 de gener, al parc de Milpins, va celebrar-se el 24è Cros 
Escolar, on van participar 600 corredors i corredores. El ma-
teix dia també va disputar-se el 21è Cros Popular, en el qual 
Carmen Martín, de l’A4elkm, i Sergio Martínez, del Club At-

letisme Canovelles, van proclamar-se guanyadors.

Totes les fotografies al 
Flickr 
Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès
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Escalfament previ a la sortida

El regidor de Polítiques Socials, Ferran Jiménez, amb les voluntàries 

Les autoritats, els cantants i les voluntàries, dalt de l’escenari
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[ actualitat ]

E
n els dos últims mesos s’han reunit els consells generals 
dels dos patronats municipals amb presència de les entitats 
per tal de decidir els seus dos representants en les juntes de 
Govern. En el Consell del Patronat Municipal d’Esports, per 

votació, es va renovar representant de les entitats esportives Anto-
ni Serra, de la Unió Ciclista Les Franqueses. Al Patronat Municipal 
de Cultura, Educació, Infància i Joventut, la persona escollida va 
ser Elisabet Rodríguez, presidenta de la Comissió de Festa Major 
de Corró d’Avall.

Les entitats trien 
representants

E
l Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut 
va posar en marxa el projecte Fes camí en l’educació en famí-
lia el mes d’octubre passat. El projecte pretén donar suport i 
oferir assessorament a les famílies sobre la criança i l’educa-

ció dels seus fills i filles mitjançant tres línies d’actuació:
•	 Formació orientada al creixement de la persona, la criança i 

l’educació.
•	 Creació d’espais de trobada i d’intercanvi.
•	 Promoció i dinamització d’activitats en família.

Així, dins de la voluntat de construir punts de trobada i d’intercanvi 
amb l’objectiu de facilitar eines i recursos a les famílies i establir 
punts per compartir experiències, s’han organitzat un conjunt de 
xerrades-tallers. El pas de primària a secundària va ser la primera de 
les xerrades-tallers del cicle, que es va iniciar al mes de gener. Per 
a aquest febrer hi ha programada Treballar assertivament normes i 
límits cap als fills i filles, que es dividirà en tres sessions els dijous 
11, 18 i 25 de febrer i per als dies 10 i 17 de març es celebrarà Valors 
per fer-los créixer (a la pàgina 17 d’aquest butlletí trobareu més in-
formació sobre el contingut de les actuacions i la formalització de les 
inscricpions). La darrera xerrada-taller del cicle serà Xarxes socials, 
quan desconnectem? i tindrà lloc el dimarts 19 d’abril. 

Noves xerrades-tallers del projecte 
Fes camí en l’educació en família
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Un moment de l’obra amb tots els alumnes a l’escenari

El projecte Fes camí en l’educació en família està coordinat per 
l’àrea d’Infància i Joventut i també està agermanat amb el Pro-
jecte Educatiu Comunitat i Escola. Per altra banda, compta amb 
la implicació dels casals infantils i centres de joves municipals i 
del Pla de Barris de Bellavista. 
Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb les ofi-
cines de l’àrea d’Infància i Joventut adreçant-vos al Centre Cul-
tural de Bellavista, al telèfon 938 405 780 o a l’adreça de correu 
electrònic infanciaijoventut@lesfranqueses.cat.

700 persones a les representacions de l’obra de teatre El tresor de 
Santa Maria de Llerona de l’Escola Guerau de Liost
En el marc del Projecte Educatiu Comunitat i Escola, els alumnes de 
5è de l’Escola Guerau de Liost van portar dalt de l’escenari El tresor 

de Santa Maria de Llerona, una obra de teatre escrita i dirigida per 
Verónica Martínez. 

Les representacions van tenir lloc els dies 18 i 21 de desembre 
al Teatre Auditori de Bellavista i van comptar amb la col·laboració 
dels alumnes de l’Institut El Til·ler, la Comissió de Festa Major de 
Corró d’Avall, el Grup de Teatre El Coverol i altres persones del món 
del teatre.

El públic assistent va poder gaudir de la representació, que a 
través de l’actuació dels actors, les imatges i els sons va transpor-
tar-los a diferents èpoques històriques, totes elles vinculades a les 
Franqueses. A totes les funcions hi va assistir la regidora d’Educa-
ció, Marina Ginestí, que va felicitar els actors i col·laboradors. 
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LA FITXA

Nom científic: Prunus cerasifera ‘Pissardii’.

Nom en català: prunera de fulla roja.

Nom en castellà: ciruelo de hojas púrpura.

Descripció: és un arbre fruiter de la família de les rosàcies, el fruit 
del qual també es coneix com a mirabolà. És un arbre de mesura 
mitjana a petita, arribant a fer de 6 a 15 m d’alçada. Les fulles fan 
de 4 a 6 cm de llarg. Les flors són roses amb cinc pètals i fan entre 
1,5 cm i 2 cm. El fruit (mirabolà) és una drupa de 2-3 cm de diàme-
tre de color vermell fosc. Caduc.

Aplicacions: el fruit es pot menjar fresc de diferents maneres. Al-
guns són dolços, d’altres són àcids, excel·lents per a fer melmela-
des. La prunera de fulla vermella s’utilitza com a portaempelt per 
empeltar altres arbres fruiters. Molt utilitzat en places i carrers 
pels originals colors de les fulles i dels fruits i per la seva espec-
tacular floració de color rosa.

Ús medicinal: el seu fruit (una pruna no gaire més gran que una 
cirera) és un bon laxant. També contribueix a regular el colesterol 
i té propietats diürètiques. Amb el suc dels fruits es poden tractar 
les taques de la pell i ajuden a curar les nafres dels llavis i la boca. 
És una de les plantes que s’utilitzen per a preparar les flors de 
Bach (una medicina alternativa), tot i que no està demostrat que 
pugui curar o prevenir malalties.

Procedència: Pèrsia.

Longevitat: 100 anys.

Anècdotes: Prunus vol dir pruner; ceracifera, que fa cireres i pis-

sardii és en record del jardiner que va descobrir aquesta varietat. 
La creació d’aquesta varietat va ser un encàrrec exprés del Xa de 
Pèrsia al famós jardiner francès monsieur Pissard, a principis del 
segle XX. 

Il·lustracions i imatges:

E
l projecte Obrim el parc del Mirador va néixer l’any passat 
impulsat per l’àrea de Pla de Barris de Bellavista. L’objectiu 
era gestar i desenvolupar un conjunt d’activitats per recu-
perar i obrir aquest espai natural a tots els franquesins i 

franquesines. 
La primera acció que es va portar a terme, coorganitzada amb 

la Taula d’Entitats per a la Millora de Bellavista, va ser una jornada 
lúdica de plantada d’arbres i espècies aromàtiques.

Al llarg del primer trimestre d’aquest curs escolar, amb la col-
laboració del Projecte Educatiu Comunitat i Escola, 456 alumnes de 
3r i 5è de Primària de les cinc escoles del municipi han participat en 
activitats formatives destinades a sensibilitzar sobre la importància 
de preservar zones verdes. 

Les classes de 3r han elaborat una exposició sota el títol Els be-
neficis dels arbres urbans. La mostra serà itinerant, de manera que 
es podrà visitar entre els mesos de gener i juny a tots als centres 
educatius i a alguns equipaments municipals.

Els alumnes de 5è, després d’acomplir un joc de descoberta al 
parc, han creat La Farmaciola del Mirador, confeccionant unes fitxes 
per descriure les característiques dels diferents arbres i plantes i 
detallar els seus usos medicinals. Des del mes de febrer fins al mes 
de juny trobareu a les pàgines del butlletí 5.1 les fitxes publicades. 

Ens fa molta il·lusió donar a conèixer el fruit del treball dels nens i 
nenes del municipi. Ara el nostre repte és treballar per a una millor 
conservació del medi ambient i ensenyar-los, des de ben petits, a 
tenir-ne cura. 

Moisés Torres, regidor de Pla de Barris
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Alumnes de 5è de l’Escola Colors
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[ reportatge ]

Cavalcades de Reis

CORRÓ D’AVALL

CORRÓ D’AMUNT

BELLAVISTA
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Totes les fotografies al Flickr 
Ajuntament de les Franqueses del Vallès

LLERONA
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[ espectacles ]

10è Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars

20 de febrer 
18 h Casal Cultural de Corró d’Avall

Espectacle d’ombres sense paraules per a tots els públics
Durada: 45 min. 

MÀ I MÀ

Una història, explicada a través del delicat art de les ombres 
xineses i la prodigiosa tècnica de Valeria Guglietti, per treure les 
emocions a flor de pell.

Autora, directora i intèrpret: Valeria Guglietti

Sombras Chinas

Entra al Twitter i al Facebook de 
l’Ajuntament i guanya dues entrades 
per als teus espectacles!

Organitza: Amb el suport de:

Venda d’entrades 1 h abans de l’espectacle a la taquilla del teatre. 
Preu dels espectacles Infantils i Familiars: 5 i 4* euros. Preu dels espectacles Festival dels Amateurs: 7 i 6* euros 
*reduït per als majors de 65 anys, pensionistes, aturats i menors de 25 anys

10a Mostra d’Arts Escèniques “Festival dels Amateurs”

13 de febrer 
21 h Casal Cultural de Corró d’Avall

Drama. Durada: 100 min. 

REVOLT PERILLÓS 

Londres, dècada dels 30. Una rica família fa una festa en honor 
d’una famosa novel·lista. L’aparició d’una capsa de cigarretes fa 
trontollar l’harmonia que hi ha entre tots ells.

Autor: J.B. Priestley
Directors: Joan Antoni Rodríguez i Marta Vives

Grup Teatre Fatalitats 
de Viladecavalls    

27 de febrer 
21 h Teatre Auditori de Bellavista 

Comèdia. Durada: 100 min. 

VUIT DONES 

El cap de família és assassinat. El crim només el pot haver comès 
una de les vuit dones de la peculiar família. Però no és un drama. 
Tot al contrari, aquestes vuit dones ens faran riure, ballar i cantar…

Autor: Robert Thomas
Director: Joan M. Morillo

Kòmix de la Garriga
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“Setembre fruiter, 
alegre i fester”[ agenda ]

04 dijous
Espais de lectura: comentari de la novel·la 

Intemperie, de Jesús Carrasco

18 h Biblioteca Municipal

Espai Zero: taller d’scrap. Informació: 938 404 

624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista 

Carnaval a Bellavista

17.30 h Trobada de les comparses a la plaça 

Major

18 h Inici de la rua des del Centre Cultural de 

Bellavista

19.30 h Arribada i exhibicions de les comparses, 

xocolatada i lliurament de premis al Centre 

Cultural de Bellavista

Org. Associació de Veïns de Bellavista

Carnestoltes: rua i concurs de comparses. 

Inscripcions al concurs: del 18 de gener a l’1 de 

febrer al Centre Cultural Can Ganduxer, de dl. 

a dv. de 9 a 14 h i dt. i dj. de 16 a 18 h, i al Centre 

Cultural de Bellavista, de dl. a dv. de 17 a 21 h 

i dt., dc. i ds. de 10 a 14 h. Les bases i la fitxa 

d’inscripció per participar-hi estan disponibles a 

www.lesfranqueses.cat. Informació: 938 466 506 

/ cultura@lesfranqueses.cat 

16 h Xocolatada a la plaça de l’Ajuntament 

17 h Trobada de les comparses a la plaça de 

l’Ajuntament

17.15 h Inici de la rua. Recorregut: plaça de 

l’Ajuntament, ctra. de Ribes, ctra. de Cànoves, 

carrer de Sant Ponç i plaça de l’Espolsada 

18 h Arribada i exhibicions de les comparses a la 

plaça de l’Espolsada  

18.40 h Animació a càrrec de Milnotes a la plaça 

de l’Espolsada  

19.15 h Lliurament de premis a la plaça de 

l’Espolsada  

06 dissabte
Espai Zero. Ítaca, cultura activa per a joves: 

taller d’stop motion per aprendre a gravar 

animacions. Inscripcions i informació: a la 

Biblioteca Municipal dt., dc., i ds. de 10 a 14 h i de 

dl. a dv. de 16 a 20.30 h / 938 404 388 / biblioteca.

franqueses@lesfranqueses.cat

17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista 

10 dimecres

Carnestoltes a Corró d’Amunt: sopar, ball i 

concurs de disfresses. Preu: 5 euros per als 

socis i menors de 12 anys i 7 euros per als no 

socis. Venda de tiquets al moment

19 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

Cicle Escenifica’t: visualització de la pel·lícula 

documental El Último Tabú, una mirada directa 

i frontal a la mort, els comiats, les pèrdues i el 

dol. Les entrades són gratuïtes però s’han de 

recollir abans del 8 de febrer al Centre Cultural 

de Bellavista. Informació: 938 404 624 / pij.

franqueses@lesfranqueses.cat

19.30 h Centre Cultural de Bellavista

13 dissabte
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Hora del conte especial nadons: A la voreta dels 

núvols, a càrrec de la companyia Patawa. Per a 

infants de 0 a 3 anys. Inscripcions i informació: 

a la Biblioteca Municipal dt., dc., i ds. de 10 a 

14 h i de dl. a dv. de 16 a 20.30 h / 938 404 388 / 

biblioteca.franqueses@lesfranqueses.cat

17.30 h Biblioteca Municipal

02 dimarts

Espai Zero: jocs de taula. Informació: 938 404 

624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista 

09 dimarts

Espai Zero: taller de física divertida. Informació: 

938 404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista 

12 divendres
Caminant per Corró d’Amunt. Activitat de 2-3 h 

de durada. Inscripcions: 938 710 621 (Glòria Puig) 

9 h Sortida des de les Antigues Escoles de Corró 

d’Amunt

Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

La Mitja Marató. Inscripcions i informació: www.

lamitja.cat 

10.30 h Granollers-Les Franqueses-La Garriga 

Org. Associació Esportiva La Mitja

07 diumenge

Espai Zero: taller d’scrap. Informació: 938 404 

624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista 

Dijous Culturals de Marata: Trobem-nos i 

parlem-ne (21è any) amb Jaume Mateu Bullich, 

conegut com Tortell Poltrona, pallasso i 

fundador del Circ Cric

21.30 h Centre Cultural de Marata

Org. Centre Cultural de Marata

11 dijous

7a Jornada de la Lliga Escolar de Bàdminton

9 h Pavelló Poliesportiu Municipal

Org. Consell Esportiu del Vallès Oriental

Jornada del Campionat d’escacs per equips de 

Catalunya

9 h Complex Esportiu Municipal

Org. Club Escacs Les Franqueses

14 diumenge

Espai Zero: jocs de taula. Informació: 938 404 

624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista 

16 dimarts

Espai Zero. Ítaca, cultura activa per a joves: 

taller d’stop motion per aprendre a gravar 

animacions. Inscripcions i informació: a la 

Biblioteca Municipal dt., dc., i ds. de 10 a 14 h i de 

dl. a dv. de 16 a 20.30 h / 938 404 388 / biblioteca.

franqueses@lesfranqueses.cat

17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista 

17 dimecres
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[ agenda ]

ACTIVITATS 
www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitats-

esportives-i-de-lleure

ESPAI ZERO

Dt., dj. i dv. de 18 a 20.30 h Centre Cultural de 

Bellavista

Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@

lesfranqueses.cat

Espai Zero: taller de joies. Informació: 938 404 

624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista 

Dijous Culturals de Marata: Trobem-nos i 

parlem-ne (21è any)

21.30 h Centre Cultural de Marata

Org. Centre Cultural de Marata  

18 dijous

Sortida de natura d’Aiguafreda al Clot, la Mora, 

la Perera i la Figuera. Inscripcions i informació: 

info@lacivica.com  

8.30 h Estació de tren de Corró d’Avall

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

Calçotada Popular del Club Esportiu Llerona 

Memorial Pere Pou

13.30 h Antigues Escoles de Llerona

Org. Club Esportiu Llerona

21 diumenge
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Espai Zero: assemblea dels centres municipals 

de joves. Informació: 938 404 624 / pij.

franqueses@lesfranqueses.cat 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista 

22 dilluns

Espai Zero: taller per elaborar una carpeta 

reciclada. Informació: 938 404 624 / pij.

franqueses@lesfranqueses.cat 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista 

23 dimarts

Concert del mes: audició dels alumnes 

d’instrument de l’Escola Municipal de Música 

Claudi Arimany

18.30-19.30 h Auditori de l’Escola 

Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany

24 dimecres

Hora del conte: El Quentilador, a càrrec de L’Ós 

Mandrós, rondallaire

17.30 h Biblioteca Municipal

Dijous Culturals de Marata: Trobem-nos i 

parlem-ne (21è any)

21.30 h Centre Cultural de Marata

Org. Centre Cultural de Marata  

25 dijous

20a Nit de l’Esport. Premis als millors 

esportistes i entitats de les Franqueses que han 

destacat pels seus èxits i dedicació durant la 

temporada 2014-2015. Preu: 18 euros. Venda de 

tiquets a l’àrea d’Esports, a la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Avall, de dl. a dj. de 9 a 14 h i 

de 16.30 a 19.30 h i dv. de 9 a 14 h. Informació: 938 

467 083 / esports@lesfranqueses.cat 

21.30 h Hotel Ciutat de Granollers 

26 divendres

X
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Cicle Escenifica’t: Espectacle d’activitats 

científiques a càrrec de Dani Jiménez. 

Les entrades són gratuïtes però s’han de 

recollir abans del 19 de febrer al Centre Cultural 

de Bellavista. Informació: 938 404 624 / pij.

franqueses@lesfranqueses.cat

20 h Centre Cultural de Bellavista

27 dissabte
Excursió dels casals infantils municipals a la 

Mola, a Matadepera, i dels centres municipals 

de joves a Puiggraciós, a la Garriga. Preu: 

5 euros per als inscrits als casals infantils 

i 7 euros per als no inscrits. Inscripcions i 

informació: 938 405 781 (Bellavista) i 938 466 506 

(Corró d’Avall) / casalsinfantils@lesfranqueses.

cat, centrejoves.bellavista@lesfranqueses.cat i 

centrejoves.corro@lesfranqueses.cat  

9-17 h Sortides des del Centre Cultural de 

Bellavista i Centre Cultural Can Ganduxer

Org. Casals infantils municipals i centres 

municipals de joves 

28 diumenge
Jornada del Campionat d’escacs per equips de 

Catalunya

9 h Complex Esportiu Municipal

Org. Club Escacs Les Franqueses

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS 

Dg. 7, 14, 21 i 28 de febrer

11-13 h Circuit de Cal Gavatx

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

26è CONCURS LITERARI DE SANT JORDI

De l’1 de febrer a l’1 de març es poden 

entregar les obres al Concurs Literari de Sant 

Jordi. Informació: a la Biblioteca Municipal 

dt., dc., i ds. de 10 a 14 h i de dl. a dv. de 16 a 

20.30 h / 938 404 388 / biblioteca.franqueses@

lesfranqueses.cat 

À
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“Setembre fruiter, 
alegre i fester”

“Guarda llenya al llenyer 
per quan arribi el febrer”

L’agenda queda subjecta 

a possibles canvis. 

www.lesfranqueses.cat

CURSOS DE FORMACIÓ

•	 Càpsula informàtica: Facebook per 

buscar feina (sessió única)

5 de febrer. Dv. de 9.30 a 13.30 h 

•	 Curs d’iniciació a la informàtica (20 h) 

Inici: 9 de febrer. Dt. i dj. de 9.30 a 11.30 h 

•	 Taller per a emprenedors: Vols muntar 

un negoci o tens una idea? T’expliquem 

els passos a seguir (sessió única)

25 de febrer. Dj. de 9.30 a 11.30 h 

•	 Curs de director de lleure (410 h) 

Inici: 29 de febrer. De 9 a 14 h

Tots els cursos s’imparteixen a Can Ribas-

Centre de Recursos Agraris

Inscripcions i informació: 938 443 040 / 

dinamitzacio@lesfranqueses.cat

CURSOS DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANT 

MAMET DE CORRÓ D’AMUNT

•	 Pintura. De l’1 al 29 de febrer. Dl. i dj. de 

17 a 19 h

•	 Tai-txi. Del 2 al 23 de febrer. Dt. de 19 

a 20 h

•	 Cant coral. Del 2 al 23 de febrer. Dt. de 

20.30 a 22 h

Tots els cursos s’imparteixen a les Antigues 

Escoles de Corró d’Amunt

Inscripcions i informació: 609 120 832 (Rosa 

Estrada)

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

CURSOS I TALLERS
www.lesfranqueses.cat/actualitat/cursos

CURSOS DE L’ASSOCIACIÓ CÍVICA I 

CULTURAL DE CORRÓ D’AVALL

•	 Coral Xeremella. Dj. de 20.30 a 22 h. 

Preu: 20 euros al mes

•	 Pilates. Dt. de 15.15 a 16.05 h i de 19.30 a 

20.20 h. Preu: 20 euros al mes

•	 Tai-txi. Dl. de 19.30 a 21 h. Preu: 15 

euros al mes

•	 Zumba. Dc. de 20 a 20.50 h i dv. de 19.30 

a 20.20 h. Preu: 20 euros al mes

Tots els cursos s’imparteixen de setembre 

a juliol a la nau del Centre Cultural Can 

Ganduxer

Inscripcions i informació: per Whatsapp al  

600 505 849 / info@lacivica.com 

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró 

d’Avall

CASALS INFANTILS MUNICIPALS 

De setembre a juny (de 3 a 11 anys)

De dl. a ds. de 16.30 a 18.30 h 

•	 Dl., dc., dv. i ds. al Centre Cultural de 

Bellavista

•	 Dt., dj., dv. i ds. al Centre Cultural Can 

Ganduxer

CENTRES MUNICIPALS DE JOVES

De setembre a juny (a partir de 12 anys)

De dl. a dv. de 18.30 a 20.30 h 

•	 Dl. i dc. al Centre Cultural de Bellavista

•	 Dt. i dj. al Centre Cultural Can Ganduxer

•	 Dv. alterns

Inscripcions i informació: 938 405 781 

(Bellavista) i 938 466 506 (Corró d’Avall) 

/ casalsinfantils@lesfranqueses.cat, 

centrejoves.bellavista@lesfranqueses.cat i 

centrejoves.corro@lesfranqueses.cat  

Org. Casals infantils municipals i centres 

municipals de joves

CASAL INFANTIL DE SETMANA SANTA

Del 21 al 24 de març

De dl. a dv, de 9 a 13 h, al Centre Cultural de 

Bellavista i al Centre Cultural Can Ganduxer

Preu: 35 euros per infant i 29,50 euros per 

al segon o més germans. Serveis opcionals: 

d’acollida de 8 a 9 h, de menjador de 13 a 15 h i 

de tarda de 15 a 17 h

Inscripcions: del 29 de febrer al 4 de març 

per a empadronats al municipi i del 7 a l’11 de 

març per als empadronats i no empadronats. 

Es poden formalitzar al Centre Cultural de 

Bellavista dl. de 10 a 13 h i dl., dc. i dv. de 16 a 

18.30 h o al Centre Cultural Can Ganduxer dt., 

dj. i dv. de 16 a 18.30 h i dj. de 10 a 13 h 

Informació: 938 405 781 (Bellavista) i 938 

466 506 (Corró d’Avall) / casalsinfantils@

lesfranqueses.cat 

Org. Casals infantils municipals 

TALLER DE TABALS

Del 15 de gener al 27 de maig a l’Escola 

Bellavista-Joan Camps

•	 Dv. de 19.30 a 20.15 h Infants 

•	 Dv. de 20.15 a 21.30 h Joves i adults

Inscripcions i informació: al Centre Cultural 

de Bellavista dt. i dj. de 10 a 14 h / 938 405 780 

/ infanciaijoventut@lesfranqueses.cat    

Col·l. Grup de Diables Els Encendraires

CURSOS DE CAN FONT-CENTRE D’ART I 

NOVES TECNOLOGIES

Cursos per a escolars, joves i adults

De gener a juny Can Font-Centre d’Art i Noves 

Tecnologies

Inscripcions i informació: tota l’oferta 

formativa a www.lesfranqueses.cat. També 

podeu contactar al 938 403 375 / canfont@

lesfranqueses.cat

XERRADES-TALLERS DEL PROJECTE FES 

CAMÍ EN L’EDUCACIÓ EN FAMÍLIA 

Treballar assertivament normes i límits cap als 

fills i filles

Formació adreçada a pares i mares amb fills 

i filles a partir de 10 anys. Es tractaran temes 

de control, comunicació i relació dins la vida 

quotidiana. Sessions a càrrec d’AEC-GRIS 

Fundació Privada

•	 Dj. 11 febrer: Comunicació interpersonal

•	 Dj.18 febrer: Normes i límits

•	 Dj. 25 febrer: Educació emocional

Totes les sessions s’imparteixen de 17.30 a 

19.30 h a l’Institut El Til·ler 

Inscripcions: del 25 de gener al 9 de febrer, 

dt. i dj. de 10 a 13 h, al 938 405 780 o a 

infanciaijoventut@lesfranqueses.cat 

Valors per fer-los créixer

A partir d’unes pinzellades teòriques es 

treballaran de forma pràctica conceptes 

com el compromís, la responsabilitat, la 

constància i l’esforç. Sessió a càrrec de Roser 

Sellés-Coaching&PNL

Dj. 10 i 17 de març, de 17.30 a 19.30 h, al 

Centre Cultural de Bellavista

Inscripcions: del 22 de febrer al 4 de març, 

dt. i dj. de 10 a 13 h, al 938 405 780 o a 

infanciaijoventut@lesfranqueses.cat 

Servei de monitoratge gratuït, cal sol·licitar-

lo en el moment de la inscripció

Col·l. Diputació de Barcelona

TALLER DE DANSA EN FAMÍLIA

Del 13 de gener al 29 de juny 

17.30-18.30 h Sala 1 del Centre Cultural de 

Bellavista

Preu: 15 euros de matrícula i 15 euros 

mensuals per als socis i 20 per als no socis

Inscripcions: lesfranqueses.espai.nado@

gmail.com 

Org. Associació Espai Nadó-Infant Les 

Franqueses, Grup de Lactància i Criança 

Respectuosa
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[ grups polítics ]

Francesc Colomé 
Portaveu del grup polític municipal Convergència i Unió (CiU)

En un gest històric pel bé del país i del procés, el president Mas va decidir fer un pas al costat i no es va presentar a la reelecció com a pre-
sident de la Generalitat. Carles Puigdemont és ara el nou president, té experiència en la gestió i té clar el projecte per a Catalunya: fer de 
Catalunya un país normal com tots els d’Europa i construir un estat propi al servei de la gent de Catalunya. Estarem al teu costat! Una decisió 
difícil. Amb aquesta decisió el president Mas va posar els interessos del país per davant dels interessos personals o de partit. Aquesta ha 
estat una decisió difícil i fins a cert punt dolorosa, però és una decisió que ha permès desbloquejar la situació política actual i tirar endavant 
el procés i el país. El president Mas va dir sentir-se tranquil i convençut que amb el pas dels dies es veuran els beneficis que aquesta decisió 
suposa per al país i per al projecte. Més beneficis que costos. La decisió del president Mas garanteix que el nou Govern tindrà l’estabilitat 
necessària per governar, dóna tranquil·litat al conjunt del país, evita el pitjor de tots els escenaris que era la convocatòria d’unes noves elec-
cions i permet que el procés polític segueixi endavant. És una decisió difícil, però els beneficis que genera superen de llarg els costos. L’acord 
garanteix l’estabilitat. Una de les qüestions imprescindibles per a l’èxit del procés és que el Govern disposi d’estabilitat parlamentària. De 
res serveix escollir un president i un govern si es perden totes les votacions al Parlament, ja que d’aquesta manera és impossible tirar enda-
vant cap projecte polític. GRÀCIES PRESIDENT MAS!

Al darrer ple de 2015 ILFC vam aconseguir un primer pas cap a unes de les nostres reivindicacions, que ja vam defensar durant l’anterior 
legislatura però va topar amb la negativa del govern: hem aconseguit aprovar al ple dues mocions que suposen avançar cap a un model 
d’ordenances fiscals socialment justes, en funció de la renda, on pagui més qui més té i menys qui menys té. Així, durant aquest 2016, dues 
comissions treballaran per desenvolupar pel 2017 un reglament d’ajudes a les famílies que permeti orientar impostos com l’IBI en funció de 
la renda i la situació social de la ciutadania. També treballaran en la tarifació social dels preus públics. Us assegurem que des de ILFC ens 
esforçarem perquè aquest objectiu s’assoleixi i el govern compleixi amb les mocions. Volem destacar també com per moció hem aconseguit 
que a partir d’ara les beques de menjador que es quedin sense fons de la Generalitat siguin cobertes per part de l’ajuntament. Malaura-
dament no tot són bones notícies, vam finalitzar l’any descobrint un acord de govern que ens va decebre: ERC, després d’aprovar totes les 
mesures rellevants del govern de Convergència com el cartipàs, les ordenances fiscals i els pressupostos, va anunciar un acord per sorpresa 
al mateix ple de desembre. ERC ha preferit llançar-se als braços de Convergència per no sabem quines promeses en lloc d’optar per una 
alternativa de progrés i de canvi radical pel nostre municipi, en benefici del poble. Desitgem que amb el nou any s’ho repensin, nosaltres no 
desistim i ens refermem en què treballant en comú, entre totes i tots, podem fer un poble i un món millor. www.lesfranquesesimagina.org.

Des del PSC de les Franqueses us volem fer arribar quina es la relació actual del govern amb la oposició. Ens trobem que qualsevol instància 
demanant informació o requerint solucions a problemes que ens fan arribar els nostres veïns i veïnes, es retarden més d’un mes. I encara 
hi ha més, quan demanem informació, la que ens donen no és correcta, moltes d’aquestes peticions les sol·licitem en el ple i tampoc rebem 
contesta. Volem denunciar que cap grup de les Franqueses es mereix aquest tracte, és prepotència total del actual govern de CiU que sumen 
amb ERC i PP. Nosaltres, el PSC, tenim agenda pròpia i fem oposició constructiva donant suport quan ho creiem conseqüent, amb respon-
sabilitat, no com feia CiU quan nosaltres estàvem al govern en solitari. Seguim amb el compromís ferm de fer política d’una altra manera, 
propers, transparents, a peu de carrer, i tocant de peus a terra, amb la mateixa intensitat i il·lusió que el primer dia. 

Àlex Vega
Regidor del grup polític municipal Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E)

José Antonio Aguilera
Membre del gup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés 
(PSC-CP)
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Àngel Profitós 
Portaveu del grup polític municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal 
(ERC-AM)

BON DIA. Escric tot just saber que tindrem president i govern a Catalunya. Ja tornem a tenir el tren a la via i ERC ha estat decisiva i generosa 
per encarrilar-lo. Tranquils i endavant. Tot i que fa molts mesos que els grups contraris al procés català ja no riuen i proven d’amagar la seva 
impotència amb amenaces barroeres o propostes que saben irrealitzables, el tren espanyol és d’un dels seus AVE, tot façana però sense 
passatgers. I de nosaltres depèn que el tren català sigui una mena d’exprés màgic de Hogwarts, ple fins a dalt de gent carregada d’empenta 
i d’il·lusió. A les Franqueses també tenim tren. Rodalies, però tenim tren. Quan surti el butlletí haurem aprovat, espero, els pressupostos pel 
2016. Esquerra hi ha fet aportacions, forçant canvis de partides, incrementant les de despesa social (beques menjador, acolliment de refugi-
ats...), assegurant la represa del condicionament del parc del Falgar i de la Verneda aquest 2016, pactant la millora de la senyalització dels 
semàfors, etc. La no aprovació del pressupost comportaria, a més, la pròrroga automàtica dels del 2015, herència d’un pacte de l’anterior 
etapa entre els partits aleshores al govern i, pel 2017, la possibilitat que el govern n’aprovés uns sense haver-los de sotmetre al Ple. Igual 
que a Catalunya, també a les Franqueses Esquerra ha estat decisiva i generosa posant l’estabilitat i els interessos dels veïns del municipi pel 
davant dels interessos o el protagonisme de partit. Hem treballat per millorar els pressupostos que el govern ens va presentar al seu dia i 
per assegurar que pel 2017 el Ple haurà de tornar a debatre el tema. Salut i República!

JA TENIM SENTÈNCIA DEL CAS MERCADONA. L’Audiència de Barcelona ja ha dictat la sentència del contenciós sobre el cas Mercadona, 
que van denunciar diversos regidors i regidores del Consistori municipal. La sentència considera que la llicència concedida a Mercadona per 
instal·lar una superfície mitjana en el Polígon U de Bellavista és il·legal i, per tant, sanciona amb 7 anys d’inhabilitació en càrrec públic a l’ex-
secretari i a l’exarquitecte municipals per haver falsejat documents i per tramitació incorrecta. A partir d’ara el govern municipal i la resta 
de membres del Consistori tenen una tasca difícil ja que, una vegada coneguda la sentència que anul·la la tramitació de la llicència d’obres i 
d’activitats de Mercadona, queden anul·lats de ple dret els acords de la Junta de Govern Local. Ara s’haurà de decidir si és legal o no aquest 
establiment que dóna servei de qualitat als clients, però que normativa en mà, no té llicència. Per tant, s’haurà de legalitzar de nou, tenint en 
compte que la llei del Parlament de Catalunya estableixi que en aquest polígon no es pot concedir cap llicència a establiments d’alimentació 
d’aquest volum, o tancar definitivament la superfície. Una decisió difícil que s’ha d’afrontar en breu. 

FORMACIÓN, ¿PARA QUÉ? La noticia de la bajada del paro en el 2015 ha sido una de las mejores noticias que nos hayan podido llegar, in-
dudablemente. Aun así, entendemos que quedan muchas familias que no lo están pasando bien y que tienen que arreglárselas como mejor 
pueden. Muchas personas, en la búsqueda de un puesto de trabajo se han encontrado con una competencia enorme, lo cual hace que se des-
motiven y se vengan abajo fácilmente. Ante esta fuerte competencia, la renovación constante de los conocimientos y de las habilidades es una 
de las mejores armas que debemos tener.  Por este motivo, los ayuntamientos deberían considerar los cursos de formación no como un coste, 
sino como una inversión en la gente, en sus ciudadanos. Nosotros, como el Partido Popular de Les Franqueses, tenemos la satisfacción de 
que mientras estuvimos en el gobierno en la legislatura pasada, pudimos impartir diversos cursos con excelentes resultados. Entendemos 
que hay mucha gente que desearía que aquellos cursos se volvieran a repetir, simplemente porque no nos cansamos de recibir este tipo 
de comentarios. Además, al mismo tiempo los cursos no son solo beneficiosos para el ayuntamiento sino que son muy útiles para el futuro 
laboral de los usuarios que están en situación de paro y también para que a la vez amplíen sus relaciones profesionales creando nuevos con-
tactos. ¡Estamos seguros de que todas estas razones son muy válidas para ir más allá de pensamientos y de colores; es hora de pensar en 
el pueblo, en las personas y en la mejor forma de beneficiarles, lo cual al final se terminará traduciendo en resultados positivos en general!

Francesc Torné 
Portaveu del grup polític municipal Convergència per Les Franqueses (CpF)

Javier Álvarez
Portaveu del grup polític municipal Partit Popular de Catalunya (PPC)




