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La cultura és de la gent. La cultura no 
pertany a cap ens públic i des d’un Ajun-
tament no la podem “organitzar”. Ara 
bé, sí que podem posar els recursos 
necessaris per impulsar, desenvolupar 
i consolidar tot tipus d’idees i projectes 
culturals viables. És un deure de l’Ajun-
tament contribuir a facilitar la formació, 
la creació, la producció i la difusió cul-
tural al municipi. 

La cultura és coneixement i el coneixe-
ment ens fa lliures. A l’Ajuntament de 
les Franqueses ens guiem per aquest 
desig de fer de la cultura una font de 
creativitat i d’estimulació per a tothom. 
És per això que, en la mesura del possi-
ble, treballem estretament amb les en-
titats dels cinc pobles del municipi per 

donar-los les eines i el suport que precisin, col·laborem amb iniciatives de les empreses 
locals, i intentem apropar la cultura a totes les llars de les Franqueses. 

Literatura, música, teatre, dansa, pintura, escultura, arquitectura, gastronomia, moda, 
disseny, etc. Totes les expressions culturals han de tenir cabuda al nostre municipi. Per 
aquest motiu, obrirem nous espais. Al mes de setembre vinent inaugurarem la reforma 
del teatre del Casal Cultural de Corró d’Avall, que acollirà els nous cicles d’especta-
cles, entre d’altres moltes propostes, juntament amb el Teatre Auditori de Bellavista. 
Properament iniciarem la reforma del Casal de Llerona per donar una resposta a les 
demandes de la població expressades al Consell del Poble i, sobretot, per donar un 
espai al grup de Toc-Toc Teatre de Llerona. A mig termini està prevista la construcció 
de la segona biblioteca municipal dins del nou centre cultural de Corró d’Avall, tal com 
van decidir els veïns i veïnes en la consulta ciutadana, i la creació d’un arxiu municipal 
per difondre i conservar la història del nostre municipi, potenciant-ne els estudis i la 
col·lecció de llibres locals. 

Finalment, vull assegurar-vos que vetllarem per potenciar les associacions culturals i 
per fer-les partícips dels programes culturals. També m’agradaria animar-vos a apun-
tar-vos a l’Escola de Teatre de les Franqueses, inaugurada amb èxit el curs passat, 
i a participar als Pastorets (consulteu les pàgines 24 i 25 d’aquets butlletí), així com 
convidar-vos al bateig dels gegants de les Franqueses que tindrà lloc durant la Festa 
Major de Corró d’Avall. 

Abans d’acomiadar-me, us desitjo que passeu unes bones festes majors! En aquest 
exemplar podeu trobar tota la programació per gaudir de les festes de Corró d’Amunt, 
Llerona i Corró d’Avall. 

Bon estiu!

[ editorial ] [ sumari ]
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municipal del mandat 2015-2019 

ACTUALITAT 

04-15

Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars
Cicle d’Humor & Co

ESPECTACLES

16

Francesc Colomé i Tenas  Alcalde

GRUPS 
POLÍTICS

26-27 

Festa Major de Corró d’Amunt
Festa Major de Llerona
Diada Nacional de Catalunya
Festa Major de Corró d’Avall

AGENDA

17-24



4

[ actualitat ]

S’aprova el cartipàs del mandat 2015-19 

M
. V

iu
re

La primera sessió extraordinària de la nova legislatura 

E
l Ple de l’Ajuntament va reunir-se el dijous 9 de juliol al ves-
pre en sessió extraordinària per aprovar la nova organització 
municipal, el cartipàs de la legislatura.

Regidories, tinences d’alcaldia, règim de dedicacions, retribucions 
i indemnitzacions 
Al Ple es va donar compte dels decrets d’alcaldia pels quals s’adjudi-
quen les regidories als regidors i regidores del nou equip de govern i 
la delegació de les seves atribucions, així com del nomenament dels 
tinents i tinentes d’alcalde. A la sessió plenària també va aprovar-se 
el règim de dedicació i retribucions dels càrrecs electes i les indem-
nitzacions. 

A la taula següent s’hi detallen les regidories, tinences d’alcal-
dia, dedicacions i retribucions dels regidors de l’equip de govern:

50.000 euros

40.000 euros

30.000 euros

40.000 euros 

20.000 euros

20.000 euros

Exclusiva

Exclusiva

Parcial

Exclusiva

Parcial 

Parcial

Francesc Colomé 

Ferran Jiménez 

Rosa Maria Pruna 

Jordi Ganduxé 

Marina Ginestí  

Moisès Torres

Dinamització Econòmica
Relacions Institucionals
Seguretat Ciutadana
Serveis Centrals i Hisenda

Agricultura, Territori i Sostenibilitat
Sanitat, Salut Pública i Gent Gran

Activitats i Habitatge
Esports
Urbanisme

Cultura, Educació, Infància i Joventut
Polítiques Socials

Obres i Serveis
Pla de Barris

Alcalde 

1r Tinent d’alcalde

2a Tinenta d’alcalde

3r Tinent d’alcalde

4a Tinenta d’alcalde

5è Tinent d’alcalde

Regidor/a Tinença d’alcaldia Regidoria Retribució Dedicació
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Quant a les indemnitzacions dels regidors que no tenen cap dedi-
cació va validar-se per a l’assistència a les sessions dels diferents 
òrgans el següent:
•	 El Ple: 120 euros/sessió.
•	 La Junta de Govern Local com a membres amb veu i vot: 150 

euros/ sessió.
•	 La Junta de Govern Local com a membres amb veu però sense 

vot: 45 euros/sessió.
•	 La Comissió Informativa dels Assumptes del Ple: 35 euros/ses-

sió.
•	 La Junta de Portaveus: 200 euros/sessió .
•	 La Comissió Especial de Comptes: 45 euros/sessió.
•	 Com a presidents dels consells de poble de Llerona i de Corró 

d’Amunt: 120 euros/sessió.
•	 Com a vocals dels consells de poble de Llerona i Corró d’Amunt: 

90 euros/sessió.
•	 Els òrgans col·legiats del Patronat Municipal d’Esports i del Pa-

tronat Municipal de Cultura i Educació: 90 euros/sessió.
•	 Les meses de contractació: 45 euros/sessió.
•	 El Consell de la Pagesia: 90 euros/sessió.
•	 El Consell Escolar Municipal: 90 euros/sessió.
•	 A altres òrgans complementaris o la realització de matrimonis 

civils o cerimònies civils d’imposició de noms als nounats i simi-
lars realitzats a les dependències municipals i celebrats en dies 
festius: 45 euros/sessió.

Les retribucions i indemnitzacions van aprovar-se amb els 9 vots de 
CiU, ERC-AM i PPC. La resta de l’oposició (ILFC-E, PSC-CP i CpF) va 
votar-hi en contra. Aquest va ser el punt del Ple que va generar més 
polèmica.

Rafael Bernabé (ILFC-E) va exposar que el seu grup considera 
que els sous per als regidors del govern, els màxims que permet la 
llei, són massa elevats en un moment de crisi. “Els polítics han de 
donar exemple i solidaritzar-se”, va dir. Imaginem també va posar 
en dubte la dedicació exclusiva de l’alcalde i va considerar de difícil 
gestió el fet que alguns regidors i regidores tinguin dedicació parcial 
i diverses regidories al seu càrrec.

Juan Antonio Corchado (PSC-CP) va comparar el govern de les 
Franqueses amb el de Granollers: “El govern de Granollers costa 
4,8 euros als ciutadans i ciutadanes i el de les Franqueses suposa un 
cost de 10,28 euros”. Corchado va demanar la rebaixa dels sous i, de 

la mateixa manera que Imaginem i CpF, va reiterar la necessitat de 
prendre acords comuns amb tots els partits.

Francesca Masclans (ERC-AM) va explicar que el seu grup dóna 
suport a la proposta, primerament perquè no els semblen unes xi-
fres fora de lloc –l’alcalde s’ha rebaixat un 20% el sou- i, en segon 
lloc, perquè s’ha arribat a un acord perquè totes les retribucions que 
reben els regidors i regidores es publiquin cada mes, detallant-ne 
tots els conceptes, al web municipal.

L’alcalde, Francesc Colomé, va recordar que va contactar amb 
tots els grups polítics municipals, a excepció de CpF -a qui va con-
vidar a posar-se d’acord, com a mínim, en temes de país-, per tal 
que presentessin les seves propostes. Segons Colomé, ILFC-E no va 
oferir cap proposta i PSC-CP va enviar una proposta el dia abans. En 
canvi, va explicar que ERC-AM i el PPC sí que van realitzar les seves 
aportacions, gràcies a les quals el punt podia prosperar. L’alcalde 
va reiterar la voluntat de l’equip de govern de parlar i negociar per 
arribar a acords i consensos: “Som conscients que hem format un 
govern en minoria però per ara som els sis regidors que tenim ganes 
de tirar el municipi endavant. Evidentment, hem de debatre i pactar 
totes les propostes i ho farem tal com ho hem fet en aquesta ocasió 
perquè, en cas contrari, serà impossible”. Colomé va obrir la porta a 
totes les formacions per entrar a formar part del govern.

Grups polítics municipals i subvencions
Al Ple es va donar compte de la constitució dels grups polítics muni-
cipals i es va aprovar una dotació per a cadascun que consisteix en 
una quantitat fixa de 1.000 euros anuals per a cada formació i una 
quantitat variable de 1.500 euros anuals per a cada regidor/a. 

Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de CiU, ERC-AM i 
PP. En canvi, ILFC-E, PSC-CP i CpF van abstenir-s’hi.

Imaginem va apuntar que tot i la crisi econòmica aquestes quan-
titats estan per sota del que perceben els partits de municipis veïns. 
Els socialistes van explicar que no dotar amb suficients recursos els 
partits va en detriment de la democràcia. CpF va reivindicar la ne-
cessitat d’establir aquest criteri amb el consens de tots els grups .

Tant Convergència i Unió com Esquerra van destacar que malgrat 
ser conscients de les diferències amb altres pobles de l’entorn, amb 
l’actual situació econòmica no és el moment d’augmentar aquestes 
xifres. 

A continuació s’especifica la dotació per a cada formació:

Regidors

Quantitat fixa

Quantitat variable

Total anual

6

1.000

9.000

10.000

4

1.000

6.000

7.000

3

1.000

4.500

5.500

2

1.000

3.000

4.000

1

1.000

1.500

2.500

1

1.000

1.500

2.500

CiU ILFC-E PSC-CP ERC-AM CpF PPC
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[ actualitat ]

Al Ple es va acordar la composició dels diferents òrgans de govern 
del consistori: 

Junta de Govern Local
Pel que fa a la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de 
caràcter resolutori, es va informar del decret d’alcaldia segons el 
qual la junta queda integrada pels redigors i regidores de l’equip de 
govern: Francesc Colomé (president), Ferran Jiménez, Rosa Maria 
Pruna, Jordi Ganduxé, Marina Ginestí i Moisés Torres.

El decret estableix que cada formació que no formi part del go-
vern pot designar un titular i un suplent perquè assisteixi, amb veu 
però sense vot, a les sessions que es celebraran els dilluns no fes-
tius, a les 11 h, a l’edifici consistorial.

A la sessió plenària també van exposar-se les atribucions que 
han estat conferides de la junta.

Junta de Portaveus
La Junta de Portaveus es va crear amb la finalitat de ser un fòrum on 
les diferents forces polítiques representades puguin debatre qüesti-
ons que hagin de ser sotmeses a la consideració de qualsevol òrgan 
o siguin rellevants per a la vida municipal.

Al Ple es va crear la composició d’aquest òrgan, format pels re-
presentants de cada grup polític municipal: Francesc Colomé (CiU), 
Rafael Bernabé (ILFC-E), Juan Antonio Corchado (PSC-CP), Àngel 
Profitós (ERC-AM), Francesc Torné (CpF) i Javier Álvarez (PPC). Tam-
bé van designar-s’hi els suplents. 

La creació d’aquest òrgan va prosperar amb els vots a favor de 
tots els regidors i regidores a excepció de Francesc Torné (CpF), que 
va criticar que aquest òrgan feia més d’un any i mig que no es reunia. 

Les sessions de la Junta de portaveus tenen lloc el dijous de la 
setmana anterior al Ple, a l’ajuntament.

COMISSIONS INFORMATIVES
Comissió Informativa d’Assumptes del Ple
La Comissió Informativa d’Assumptes del Ple és un òrgan comple-
mentari sense competències resolutòries que té com a funció el dic-
tamen i l’estudi dels assumptes sotmesos al Ple.

El Ple va aprovar per unanimitat la següent composició: Fran-
cesc Colomé (CiU), Rafael Bernabé (ILFC-E), Juan Antonio Corchado 
(PSC-CP), Àngel Profitós (ERC-AM), Francesc Torné (CpF) i Javier 
Álvarez (PPC). També van designar-s’hi els suplents. 

Igual que la Junta de Portaveus aquest òrgan es reuneix el dijous 
de la setmana anterior al Ple, a l’ajuntament.

Comissió Especial de Comptes
La Comissió Especial de Comptes, de la mateixa manera que la Co-
missió Informativa d’Assumptes del Ple, és un òrgan complementari 
sense competències resolutòries. S’ocupa de l’examen, estudi i in-
forme dels comptes anuals.

Per acord del Ple els seus integrants són: Ferran Jiménez (CiU), 
Rafael Bernabé (ILFC-E), Juan Antonio Marín (PSC-CP), Francesca 
Masclans (ERC-AM), Francesc Torné (CpF) i Javier Álvarez (PPC). 
També van designar-s’hi els suplents. 

Les sessions es convoquen el dijous de la setmana anterior al 
Ple, a l’ajuntament.

ORGANISMES AUTÒNOMS
Al Ple es va donar compte del nomenament dels presidents i vicepre-
sidents dels patronats municipals i es va aprovar, per unanimitat, els 
vocals que en formen part com a representants dels grups polítics 
municipals.

Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut
La regidora Mariana Ginestí és la presidenta del Patronat Municipal 
de Cultura, Educació, Infància i Joventut i el regidor Jordi Ganduxé 
n’és el vicepresident. 

Els vocals designats són: Rafael Bernabé (ILFC-E), Juan Anto-
nio Marín (PSC-CP), Francesca Masclans (ERC-AM), Francesc Torné  
(CpF) i Javier Álvarez (PPC).

Patronat Municipal d’Esports
El regidor Jordi Ganduxé és el president del Patronat Municipal d’Es-
ports i la regidora Marina Ginestí n’és la vicepresidenta. També van 
designar-s’hi els vocals.

Els vocals designats són: Germán López (ILFC-E), Juan Antonio 
Corchado (PSC-CP), Àngel Profitós (ERC-AM), Francesc Torné (CpF) 
i Javier Álvarez (PPC).

ÒRGANS CONSULTIUS
En relació als òrgans consultius es va informar de la designació dels 
presidents però també es va aprovar amb els vots a favor de tots els 
regidors del consistori quins són els vocals que en representació de 
cada grup polític configuren els òrgans col·legiats de les Franque-
ses.

Consell del Pagesia
El Consell de Pagesia és un òrgan sectorial l’objectiu del qual és tre-
ballar per a la millora i promoció del sector agrícola i ramader del 
municipi. La presidència l’ostenta la regidora Rosa Maria Pruna. 

Els vocals designats són: Jordi Ganduxé (CiU), Àlex Vega (ILFC-
E), Juan Antonio Marín (PSC-CP), Àngel Profitós (ERC-AM), Francesc 
Torné (CpF) i Javier Álvarez (PPC).

Consell del Poble de Llerona
El Consell del Poble de Llerona és un òrgan de participació ciutadana 
que té la funció de debatre la situació del poble i proposar a l’Ajun-
tament les actuacions a seguir per tal de solucionar els problemes i 
mancances que existeixin. La presidenta és la regidora Rosa Maria 
Pruna. 

Els vocals designats són: Jordi Ganduxé (CiU) i Elisabet Pericas 
(ILFC-E).

Consell del Poble de Corró d’Amunt
El Consell del Poble de Corró d’Amunt, que té la mateixa funció que 
l’òrgan territorial de Llerona, el presideix el regidor Ferran Jiménez.

Els vocals designats són: Àngel Profitós (ERC-AM) i Àlex Vega 
(ILFC-E).

Consell Escolar Municipal
El Consell Escolar Municipal reuneix la comunitat educativa de les 
Franqueses i treballa totes les temàtiques relacionades amb l’en-
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E
l dimarts 7 de juliol l’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
de Dinamització Econòmica, Ferran Jiménez, van rebre les 16 
persones que l’Ajuntament ha contractat a través dels plans 
d’ocupació locals. Aquestes persones han pogut obtenir feina 

gràcies als programes que l’Ajuntament desenvolupa perquè perso-
nes del municipi que es troben en situació d’atur puguin treballar du-
rant un període concret i així reincorporar-se al mercat laboral. Els 
contractes estableixen una durada de sis mesos dedicats a formar 
part de la brigada municipal de l’àrea d’Obres i Serveis.

L’alcalde va explicar que la millor política social que existeix és 
l’ocupació i que per aquest motiu l’Ajuntament hi destina tots els 
recursos possibles. El regidor va recordar que des de l’àrea de Di-
namització Econòmica s’ofereix un ventall de cursos de formació 
ocupacional ideats per a persones que es troben en situació d’atur i 
desitgen ampliar i actualitzar els seus coneixements.

Comença la segona fase dels plans 
d’ocupació locals del 2015

M
. V

iu
re

L’alcalde i el regidor, amb les persones dels plans d’ocupació locals

senyament a qualsevol edat. El consell està compost per l’alcalde, 
Francesc Colomé, que n’és el president, i la regidora d’Educació, 
Marina Ginestí. 

Els vocals designats són: Jordi Ganduxé (CiU), Elisabet Pericas 
(ILFC-E), Èrica Reche (PSC-CP), Francesca Masclans (ERC-AM), 
Francesc Torné (CpF) i Javier Álvarez (PPC).

Consell Assessor de Joventut
El Consell Assessor de Joventut vetlla pels joves del municipi. Per 
ara, com va apuntar el regidor Àlex Vega, aquest òrgan no ha fun-
cionat però l’equip de govern s’ha compromès a posar-lo en marxa 
i actualitzar-ne el reglament. El consell està format per l’alcalde, 
Francesc Colomé, que n’és el president, i la regidora d’Educació, Ma-
rina Ginestí. 

Els vocals designats són: Jordi Ganduxé (CiU), Àlex Vega (ILFC-
E), Èrica Reche (PSC-CP), Francesca Masclans (ERC-AM), Francesc 
Torné (CpF) i Javier Álvarez (PPC).

ALTRES ENTITATS SUPRAMUNICIPALS, CONSORCIS I 
MANCOMUNITATS 
A més a la sessió plenària es van nomenar els representants de 
l’Ajuntament en altres entitats supramunicipals, consorcis i manco-
munitats:
•	 Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs: Rosa Maria 

Pruna.
•	 Agrupació de Defensa Forestal Montseny-Congost: Rosa Maria 

Pruna.
•	 Mancomunitat Aigües Ter-Llobregat: Jordi Ganduxé.
•	 Servei Comarcal d’Incendis: Ferran Jiménez.
•	 Consorci Localret: Francesc Colomé.
•	 Comissió de Seguiment del Conveni del Transport: Moisés Tor-

res.
•	 Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: Rosa Maria Pru-

na.
•	 Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental: Moisés 

Torres.
•	 Consorci Govern Territorial de Salut del Vallès Oriental Sector 

Central: Rosa Maria Pruna.
•	 Xarxa Local de Consum: Ferran Jiménez.
•	 Agrupació de municipis titulars del servei de transport urbà de 

la regió metropolitana de Barcelona: Moisés Torres.
•	 Consorci Teledigital del Vallès: Francesc Colomé. 

Aquest punt es va aprovar amb els vots favorables de CiU, ILFC-E i 
PPC. PSC-CP, ERC-AM i CpF van abstenir-s’hi.

Ple
En relació al Ple, el màxim òrgan de govern de l’Ajuntament presidit 
per l’alcalde i integrat per tots els regidors i regidores del consistori, 
es va establir que les sessions plenàries es mantindran el darrer 
dijous, no festiu, dels mesos de gener, febrer, març, abril, maig, juny, 
juliol, setembre, octubre, novembre i desembre, a les 20 h, a la sala 
de plens de l’ajuntament.



8

[ actualitat ]

L
a Residència Les Franqueses va celebrar el seu desè aniver-
sari al llarg de la setmana del 6 al 12 de juliol amb un conjunt 
d’activitats destinades als residents i als seus familiars. El 
dijous 9 de juliol al matí va tenir lloc l’acte institucional de la 

festa amb els parlaments a càrrec de l’alcalde, Francesc Colomé; el 
president del Grup Mutuam, Agustí Montal; la directora del centre, 
Núria Porcel; i el president de la Fundació Privada de les Franque-
ses del Vallès per a la Gent Gran, Manuel Pascual.

En la seva intervenció, l’alcalde va reiterar el seu agraïment a 
Mutuam –gestors del centre– en nom de les Franqueses. Pel que fa 
a la fundació, l’alcalde va explicar que són un bon exemple d’entesa 
entre la part pública i la privada. “Sense les aportacions econòmi-
ques dels patrons de la fundació, avui no estaríem aquí”, va dir i, a 
continuació, va retre un homenatge als patrons fent-los posar dem-
peus perquè rebessin un fort aplaudiment de tots els assistents. 

La Residència Les Franqueses fa 10 anys

M
. V

iu
re

Els representants del consistori, de la fundació i del Grup Mutuam

L
a Junta de Govern Local de dilluns 6 de juliol va aprovar l’ator-
gament de les subvencions de la segona convocatòria d’ajuts a 
la rehabilitació del Pla de Barris de Bellavista. L’objectiu dels 
ajuts és incentivar la rehabilitació dels elements comuns dels 

edificis de Bellavista (façanes, patis interiors, instal·lacions elèctri-
ques, ascensors, cobertes, etc.) i així preservar-ne la durabilitat de 
les edificacions, adequar-ne l’eficiència i funcionalitat i millorar-ne 
l’aspecte estètic. 

En aquesta convocatòria, 11 comunitats de propietaris van sol-
licitar ajuts a la rehabilitació. D’aquestes, 2 han presentat la docu-
mentació complementària requerida fora de termini i per tant no 
compleixen els requisits establerts en la convocatòria. De les 9 co-

munitats restants, se n’ha fet una valoració tècnica.
Segons aquesta puntuació:
•	 5 finques obtenen el 100% de la subvenció sol·licitada.
•	 1 finca obté el romanent de la partida, que equival aproximada-

ment a un 65% de l’import de la subvenció sol·licitada.
•	 3 finques queden fora del programa per exhauriment de partida.

Les finques tenen un termini de 3 mesos des de la notificació de 
l’atorgament de la subvenció per iniciar les obres.

El pressupost per a aquesta convocatòria d’ajuts a la rehabi-
litació 2015 és de 233.235,65 euros. S’aniran obrint convocatòries 
d’ajuts fins que s’esgoti el pressupost global del programa d’ajuts a 
la rehabilitació del Pla de Barris de Bellavista.  

11 comunitats de veïns sol·liciten els 
ajuts a la rehabilitació del Pla de Barris
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

L
’alcalde, Francesc Colomé, i el president de la Fundació Pri-
vada de les Franqueses del Vallès per a la Gent Gran, Manuel 
Pascual, han signat un conveni per desenvolupar un programa 
d’atenció a la gent gran que es trobi en situació de fragilitat, 

que presenti dificultats en aspectes socials i personals i que, per di-
ferents motius (econòmics, socials, familiars i/o de l’entorn), no tin-
gui cobertes aquestes necessitats. Amb la voluntat de pal·liar aques-
tes situacions ambdues parts signants s’han compromès a treballar 
conjuntament amb el suport del Grup Mutuam i de l’Institut Català 
de la Salut –que proporcionaran els recursos personals i materials. 

El programa, liderat per les àrees de Sanitat, Salut Pública i Gent 
Gran i Polítiques Socials, pretén optimitzar els recursos de què dis-
posen les institucions implicades en la millora de la qualitat de vida 
de les persones grans. Així, els serveis s’oferiran a les instal·lacions 
de la Residència Les Franqueses. Es proporcionaran i facilitaran 
serveis de bany, menjador, bugaderia, perruqueria i podologia a un 
cost baix o zero. El programa també preveu impulsar altres accions 
com ara grups d’ajuda, transport adaptat, tallers d’estimulació cog-
nitiva, psicomotricitat adaptada, formació per a cuidadors, etc. 

El conveni té una vigència d’un any, prorrogable per acord mutu, 
i estableix una aportació anual de 6.000 euros per part de l’Ajunta-
ment i una altra de 6.000 euros més per part de la Fundació. 

L’acte de formalització del conveni va tenir lloc el dijous 9 de juliol, 
coincidint amb l’acte institucional de celebració dels 10 anys de la 
Residència Les Franqueses. 

A l’acte de signatura també hi va participar la regidora de Sani-
tat, Salut Pública i Gent Gran, Rosa Maria Pruna, i dos patrons de la 
Fundació, el doctor Ramon Velayos i Marcel Camps. 

Tenir cura dels nostres avis i àvies 

M
. V

iu
re

L’alcalde i la regidora, amb membres de la fundació per a la gent gran 

Victoriana Rodríguez Gala va fer 100 anys el 30 de juny passat. Nas-
cuda a Ahillones (Badajoz), fa anys que viu a Bellavista amb la seva 
família. El dia del seu aniversari, envoltada dels seus fills i néts, va 
rebre la visita de l’alcalde, Francesc Colomé, i de la regidora de Sa-
nitat, Salut Pública i Gent Gran, Rosa Maria Pruna, que van fer-li 
entrega d’un ram i d’un record amb el perfil de l’edifici consistorial.

L’àvia més gran de 
Bellavista compleix 
100 anys

M
. V

iu
re

L’homenatjada, amb l’alcalde i la regidora

L’Ajuntament i la Fundació Privada de les Franqueses per a la Gent Gran 
signen un conveni per desenvolupar un programa d’atenció a la gent 
gran en situació de necessitat i fragilitat
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[ actualitat ]

E
l dissabte 5 de setembre està previst l’acte inaugural de la 
reforma del teatre del Casal Cultural de Corró d’Avall, orga-
nitzat pel Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i 
Joventut i la Comissió de Festa Major de Corró d’Avall. A les 

18 h s’hi estrenarà el 10è Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars 
amb l’espectacle Tot plegat, de Teatre Mòbil. A les 19 h es farà la 
presentació del programa de la Festa Major de Corró d’Avall i de la 
programació teatral, i la inauguració de la reforma com a tal. I a les 
19.45 h s’oferirà un concert de jazz a la fresca i una copa de cava.

L’Ajuntament ha fet una reforma integral del teatre. S’ha aïllat 
tèrmicament, s’hi ha renovat el cel ras i les parets amb fusta per in-
sonoritzar-lo, s’hi ha canviat la instal·lació elèctrica i s’hi ha reparat, 
allisat i pintat amb resines el terra. A més, s’hi han posat butaques 
noves, s’hi ha canviat el sistema d’il·luminació, s’hi ha instal·lat un 
projector i s’hi ha reparat i pintat la tarima de l’escenari.

Inauguració de la reforma del teatre 
del Casal Cultural de Corró d’Avall

X
. S

ol
an

as

Per celebrar la inauguració s’ha organitzat una tarda plena d’activitats

E
ls alumnes del Centre Tècnic del Vallès (CTV) de les Franque-
ses van ser els segons classificats al campionat escolar de 
vehicles elèctrics ElectroCat. La competició va celebrar-se el 
27 de juny al circuit de l’Institut de Seguretat d’Honda, a Santa 

Perpètua de Mogoda. En aquesta segona edició hi van participar un 
total de vuit equips, formats per alumnes i professors de centres 
formatius de Grau Superior d’Automoció d’arreu de Catalunya. Els 
equips havien de competir en el disseny i fabricació d’un prototip 
de vehicle elèctric de quatre rodes sobre una base motriu comuna.

C
en

tr
e 

Tè
cn

ic
 V
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s

El CTV guanya el 2n 
premi d’Electrocat

L’equip del Centre Tècnic Vallès, amb el seu prototip de cotxe elèctric
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

L
’Ajuntament va rebre els esportistes de la secció de bàdmin-
ton del Patronat Municipal d’Esports (PME) el dimarts 7 de ju-
liol al vespre a la sala de plens de l’edifici consistorial. L’acte 
va ser un reconeixement públic als 24 anys del club, a la seva 

trajectòria ascendent i als èxits assolits al llarg d’aquesta tempora-
da, especialment a la competició dels Jocs Esportius Escolars de 
Catalunya.

L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor d’Esports, Jordi Gan-
duxé, van acollir els esportistes i van felicitar-los per les fites acon-
seguides alhora que van encoratjar-los a seguir treballant. El regi-
dor Jordi Ganduxé va subratllar la voluntat d’impulsar el bàdminton 
del PME “perquè, tot i ser un esport minoritari en relació amb d’al-
tres disciplines, l’escola de les Franqueses és de les més importants 
i de referència al Vallès Oriental”. 

Quant a les demandes del club de disposar de més espai per als 
entrenaments, l’alcalde va explicar que esperen poder desenvolupar 
el Centre Cultural de Corró d’Avall aquesta legislatura i incloure-hi 
un pavelló per poder donar resposta a la manca d’equipaments es-
portius que hi ha al municipi en relació al volum de població.

Tots els esportistes de la secció de bàdminton del PME, encap-

çalats pel tècnic Paco Barranco i per la seva col·laboradora, Aina 
Sánchez, van rebre una motxilla com a obsequi i se’ls va fer entre-
ga d’una placa commemorativa. Finalitzat l’acte i les fotografies de 
grup es va oferir un piscolabis a tots els assistents. 

Recepció a la secció de bàdminton del 
PME per la seva trajectòria

M
. V

iu
re

L’entrenador i els esportistes homenatjats, amb l’alcalde i el regidor 

E
l 29 de juny el Bisbat de Terrassa va anunciar el nomena-
ment parroquial de mossèn Sergi González Ferreiro, que 
des de 2012 fins ara era administrador de la parròquia de 
Santa Eulàlia de Corró d’Avall i a partir de l’1 de setembre 
en serà el rector.

El nomenament no comportarà cap canvi significatiu per a la 
parròquia franquesina, però assegurarà la permanència de mossèn 
Sergi González per als propers 10 anys. El mossèn s’ha mostrat sa-
tisfet amb la notícia i destaca l’estabilitat que implica el nou càrrec.

Consells parroquials a Corró d’Avall
Un cop formalitzat el nomenament, mossèn Sergi González formarà 
un Consell parroquial i un Consell d’economia per a la seva parrò-
quia, que estaran formats per feligresos i feligreses. Es preveu que 
ambdós consells iniciïn l’activitat a partir de setembre.

Mossèn Sergi González serà nomenat 
rector de la parròquia de Santa Eulàlia

X
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Mossèn Sergi, a la benedicció del Sant Antoni Abat
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[ actualitat ]

E
l dimecres 15 de juliol, l’Ajuntament va oferir una recepció 
d’homenatge a quatre equips de base del Club Futbol Les 
Franqueses pels èxits aconseguits durant la temporada pas-
sada. Els equips homenatjats van ser els següents: l’infan-

til A, en proclamar-se campió del grup 41 de la 2a divisió; l’aleví A, 
campió del grup 10 de la 2a divisió; l’aleví B, campió del grup 46 de la 
3a divisió; i el benjamí D, primer del grup 34 de la 3a divisió.

El regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, va explicar que se sentia 
molt orgullós de l’esport de formació del municipi: “Sóc un entusi-
asta de l’esport de base, ja que a part de fer salut, forma els infants 
en valors i els ensenya a ser bones persones”. Ganduxé també va 
encoratjar pares i mares a animar els seus fills, ja que necessiten el 
seu suport. El regidor va donar un obsequi (una motxilla) a cadascun 
dels membres i va entregar-los una placa commemorativa. L’acte va 
finalitzar amb les fotografies de grup i un piscolabis.

E
. G
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Foto de grup dels quatre equips de futbol base

Equips de base del CF Les Franqueses, 
homenatjats pels campionats de lliga



13

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

E
l dimarts 14 de juliol, l’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor 
d’Esports, Jordi Ganduxé, en representació de l’Ajuntament, 
van presidir la recepció institucional al primer equip del Club 
Futbol Les Franqueses per l’ascens de categoria aconseguit 

aquesta temporada.
L’equip franquesí va quedar campió del grup 9 de la Tercera Di-

visió Catalana, motiu pel qual la temporada vinent jugarà al grup 4 
de Segona Catalana, juntament amb l’altre equip del municipi que ho 
farà, el CF Bellavista Milan.

La recepció va començar amb un breu parlament del regidor 
d’Esports, en què va lloar la tasca que fan entitats com el CF Les 
Franqueses, “per l’esforç i la voluntarietat que dediquen a la gran 
feina que realitzen”. 

Acte seguit, directius, tècnics i jugadors presents a l’acte van re-
collir un obsequi (un llapis de memòria) i van signar al llibre d’honor 
de l’esport al municipi.

Un cop rebuda la placa de reconeixement de mans de l’alcalde, 
el vicepresident de l’entitat, Joan Arabia, va aprofitar per reclamar a 
l’alcalde més hores de camp per poder fer-hi els entrenaments dels 
24 equips que tindran la temporada vinent. L’alcalde li va respondre 
que el Patronat Municipal d’Esports està estudiant la reestructura-
ció dels horaris d’entrenaments, i que de cara al proper curs aquest 
punt millorarà, però també li va dir que “els camps de futbol que te-

nim són els que són i que no es poden ampliar”. “Tenim previstes mi-
llores a les instal·lacions de Corró d’Avall, com ara el canvi de gespa 
per a la temporada 2016-2017 i l’ampliació de la zona de magatzem i 
del local social, però ara mateix no podem fer més camps de futbol”, 
va afegir.

Després de la tradicional foto de grup, els assistents van poder 
degustar un piscolabis al vestíbul de l’edifici consistorial.

Recepció al primer equip del CF Les 
Franqueses pel seu ascens de categoria

E
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Foto de tots els homenatjats amb les autoritats presents a l’acte

E
l Patronat Municipal d’Esports, dins del pla de manteniment 
de les zones esportives del municipi, ha realitzat recentment 
diverses actuacions de millora a les instal·lacions de Llero-
na, que són les següents: col·locació de la xarxa de protecció 

darrere de les porteries de futbol 11; reubicació de la font per als 
usuaris; col·locació de la nova barbacoa al bar del camp de futbol; 
col·locació de nous màstils; pintura dels accessos i de l’edifici dels 
vestidors; i rehabilitació, neteja i desbrossament de diferents es-
pais, com ara la pista de tennis.

Millores a la zona
esportiva de Llerona

L’equip franquesí jugarà la temporada vinent a la 2a Divisió Catalana

L
a companyia Endesa va substiuir 320 metres de cablejat elèc-
tic aeri per una nova línia subterrània de 220 metres al poble 
de Llerona. L’actuació ha suposat una inversió de 35.000 eu-
ros i ha permès millorar el servei de 1.800 clients de la com-

panyia a les Franqueses, la Garriga i l’Ametlla del Vallès. 
Ara la xarxa passa per sota de la carretera de Llerona a l’Amet-

lla, la BV-1433, i redueix l’impacte de la infraestructura elèctrica en 
l’entorn rural, afavorint el paisatge i l’avifauna gràcies a l’eliminació 
de sis pals de fusta que subjectaven el cablejat.

Endesa soterra part 
de la línia de Llerona
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[ actualitat ]

C
om cada any, a l’estiu torna el Bus Nocturn C17 destinat als 
joves que volen anar de festa major sense haver d’agafar el 
vehicle privat.
Enguany, el servei funcionarà en les següents festes:

•	 25 de juliol: Festa Major Mataró
•	 1 d’agost: Festa Major de la Garriga
•	 15 d’agost: Festa major de Cardedeu 
•	 22 d’agost: Festa Major de l’Ametlla
•	 28 i 29 agost: Festa Major de Granollers

Les inscripcions, que són gratuïtes, es poden fer al web del Pla 
C17, així com consultar-hi els horaris i parades que farà (a les Fran-
queses s’aturarà al davant de l’estació de tren de Corró d’Avall i a la 
plaça d’Espanya de Bellavista). I si queden places lliures, també es 
podrà reservar seient la mateixa nit a la parada del bus.

El Bus Nocturn és una iniciativa del Pla Supramunicipal de Pre-
venció de Drogues i Promoció de la Salut C17. L’autobús fa un re-
corregut pels municipis adherits al pla: l’Ametlla del Vallès, Figaró- Montmany, les Franqueses del Vallès, la Garriga i Tagamanent. 

Torna el Bus Nocturn C17 per portar 
els joves a les festes

Més informació: www.c17.cat
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•	 Àrea d’Infància i Jovenut (Centre Cultural de Bellavista): tancat a l’agost.

•	 Àrees de Cultura i Educació (Centre Cultural Can Ganduxer): del 3 al 7 d’agost i del 24 al 28 d’agost, obert de dl. a dv. de 9 a 

14 h. Tancat del 10 al 21 d’agost.

•	 Biblioteca Municipal: de l’1 al 31 de juliol, obert de dl. a dv. de 16 a 20.30 h. Tancat de l’1 d’agost a l’1 de setembre, ambdós 

inclosos.

•	 CAP Corró d’Avall: tancat del 10 al 27 d’agost. El 28, obert només de 8 a 15 h. Mentrestant us podeu adreçar al CAP Les 

Franqueses (Bellavista) en l’horari habitual (de dl. a dv. de 8 a 20 h; ds. de 9 a 17 h).

•	 Deixalleria: a l’agost, obert de dg. a dj. de 10 a 13 h.

•	 Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor (OMIC): tancat de l’11 d’agost al 2 de setembre. Podeu fer les consultes a 

l’Agència Catalana de Consum (www.consum.cat).

•	 Àrea d’Esports (Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall): del 27 al 31 de juliol i del 24 al 28 d’agost, obert de 9 a 14 h. 

Tancat del 3 al 23 d’agost.

•	 Sala de lectura (Centre Cultural Can Ganduxer): tancat de l’1 d’agost a l’1 de setembre, ambdós inclosos.

•	 Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC) (Ajuntament i Bellavista Activa): a l’agost, obert de 8.30 a 14 h i tancat a les tardes.

•	 Servei de Suport i Acompanyament a les Comunitats de Veïns de Bellavista: tancat del 3 d’agost al 4 de setembre.

Horaris d’estiu 
dels equipaments 
i oficines 
municipals

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ espectacles ]

10è Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars

Venda d’entrades 1 hora abans de l’espectacle a la taquilla del teatre
Preu: 5 euros, i 4 euros per als majors de 65 anys, pensionistes, aturats i menors de 25 anys

3r Cicle d’Humor & Co

Venda d’entrades anticipades a la taquilla del teatre a partir del 14 de setembre (de dilluns a dissabte de 17 a 21 h; dimarts, dimecres 
i dissabte de 10 a 14 h, no festius) o per internet a www.codetickets. També el dia de la funció, fins a 2 hores abans a la taquilla del 
teatre
Preu: 18 euros, i 15 euros per a les anticipades, majors de 65 anys, pensionistes, aturats i menors de 25 anys

05 de setembre
18 h Casal Cultural de Corró d’Avall 

Espectacle per a tots els públics. Durada: 60 min.

TOT PLEGAT

En un espai mòbil que es plega i es desplega, s’hi apleguen tres 
comediants que volen presentar l’espectacle. Però ai, no se’n 
surten! Quedareu plegats de riure!

Autors: Teatre Mòbil i Jordi Vilà 
Direcció: Jordi Vilà 
Intèrprets: Marc Fonts, Jordi Girabal i Atilà Puig

Teatre Mòbil

26 de setembre
21 h Casal Cultural de Corró d’Avall

Espectacle musical recomanat a partir de 10 anys. Durada: 75 min.

Una versió lliure de l’òpera de Mozart, amb una gran dosi d’humor, 
guanyadora del premi Max 2014 al millor espectacle musical.

Direcció i dramatúrgia: Gemma Beltran 
Direcció musical: David Costa
Intèrprets: Robert González, Jordi Llordella, David Marcè, Marc 
Pujol, Anna Herebia i Queralt Albinyana

Variacions Dei Furbi

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

LA FLAUTA MÀGICA

Ajuntament de les Franqueses@lesfranqueses
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FESTA MAJOR DE 
CORRÓ D’AMUNT
31 de juliol i 1 i 2 d’agost

Inauguració de l’exposició Tot s’aprofita. L’art 

d’aprofitar, ahir i avui*. Informació: 609 120 832

20 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt 

Exposició del 13è Concurs de Fotografia: 

Endevina on és*. Informació: 678 313 534

20 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt 

Exposició de pintura a càrrec d’Elisa Martínez*. 

Informació: 630 714 344

20 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt 

33a Botifarrada popular. Preu: 5 euros. Límit de 

500 tiquets

21 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. Club Petanca Corró d’Amunt

Teatre amb la comèdia Un fanàtic del Barça, de 

Lluís Llardó, a càrrec del Grup de Teatre Boina. 

Preu: 3 euros 

22 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. Grup de Teatre Boina

Monòlegs a càrrec de Dani Lagi

00 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt

Org. El Bar de la Zona Esportiva

*Horari de les exposicions: dv. 31 de juliol, de 20 

a 22 h; i ds. 1 d’agost i dg. 2 d’agost, de 18 a 21 h

31 divendres

Torneig de Petanca. Premi del Consell del Poble 

de Corró d’Amunt

09 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt

Org. Club Petanca Corró d’Amunt

Esmorzar amb bicicleta (per a totes les edats)

10 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt

Org. Club Ciclista Corró d’Amunt

Castell d’inflables d’aigua

12.30 h Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Amunt

Org. Consell del Poble de Corró d’Amunt 

Tandes lliures de veterans amb ciclomotors. 

Informació: 662 055 360 

17 h Camp de Can Blanxart

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt 

Jocs infantils tradicionals

18 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt 

Taller Tot s’aprofitava. Informació 609 120 832

18 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt 

Circ Cabaré Parodia a càrrec de Circ Los

19 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt

Entrenaments lliures de la Copa Derbi Variant. 

Informació: 662 055 360

19 h Camp de Can Blanxart

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt 

Sopar de Festa Major amb animació de màgia a 

càrrec del Mag Pep. Preu: 13 euros per als adults 

i 8 euros per als nens i nenes. Venda de tiquets 

al Bar de la Zona Esportiva fins al 31 de juliol. 

Informació: 938 434 973

21 h Pista Poliesportiva

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt, amb el patrocini del Consell del Poble 

de Corró d’Amunt

Ball de Festa Major amb el grup Orgue de Gats

23.30 h  Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Amunt

Org. Consell del Poble de Corró d’Amunt

01 dissabte 

3a Competició 3 hores de resistència de Derbi 

Variant. Cursa puntuable per a a Copa Derbi 

Variant (la de Corró d’Amunt és la quarta de les 

cinc curses d’aquesta competició). Informació: 

662 055 360

10 h Camp de Can Blanxart

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt 

Missa solemne de Festa Major i cant dels Goigs 

de Sant Mamet

12.30 h Església de Sant Mamet

Org. Parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt

Espectacle infantil Martingales a càrrec de 

Lisdigital

17.30 h Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Amunt

Org. Consell del Poble de Corró d’Amunt

Taller-demostració No ho llencis! a càrrec 

d’Anna Estany, professora d’art i creadora de 

moda de recuperació. Informació: 609 120 832

18 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt 

Partit de futbol de Festa Major: solters contra 

casats

18 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt

Org. Unió Esportiva Corró d’Amunt

Xocolatada

19 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt

Org. Consell del Poble de Corró d’Amunt

Havaneres amb el grup Cavall Bernat. A la mitja 

part hi haurà rom cremat per a tothom

21.30 h Zona Esportiva Municipal de Corró 

d’Amunt

Org. Consell del Poble de Corró d’Amunt

02 diumenge
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FESTA MAJOR DE 
LLERONA

Missa de la Nativitat de la Mare de Déu

20 h Església de Santa Maria de Llerona

Org. Parròquia de Santa Maria de Llerona 

Si, ‘nem a la fresca (per a infants)

20.30 h Antigues Escoles de Llerona 

Org. Apen-Centre Informàtic 

08 dimarts

del 6 al 13 de setembre

7è Partit infantil d’extrema rivalitat entre Dalt 

Riba i Baix el Pla (fins a 14 anys) 

12 h Zona Esportiva de Llerona 

Org. Festes Laurona

7è Partit d’adults d’extrema rivalitat entre Dalt 

Riba i Baix el Pla (a partir de 14 anys) 

13 h Zona Esportiva de Llerona 

Org. Festes Laurona

Partit amistós del Club Esportiu Llerona

18 h Zona Esportiva de Llerona 

Org. Club Esportiu Llerona

Teatre: Toc-toc, de Laurent Baffie, a càrrec de 

Toc-Toc Teatre de Llerona. Sis personatges 

amb un Transtorn Obsessiu Compulsiu (TOC) 

es troben a la sala d’espera d’un psiquiatra 

famós. El doctor no arriba i els pacients inicien 

una teràpia de grup improvisada. Preu: 3 euros 

(gratuït per als menors de 14 anys). L’entrada 

inclou la participació al sorteig de Festa Major 

19.30 h Antigues Escoles de Llerona

Org. Festes Laurona

06 diumenge

[ agenda ]

Si, ‘nem a la fresca (per a adults)

20.30 h Antigues Escoles de Llerona 

Org. Apen-Centre Informàtic 

09 dimecres

8a Acampada familiar de Llerona. Participació 

dels nens i nenes en la preparació del sopar. 

Preu: 6 euros i 3 euros per als menors de 18 

anys. Inscripcions: a la Casa de la Mestra

20 h Antigues Escoles de Llerona 

Org. Festes Laurona 

Concert amb el grup Lausana. Aquesta formació 

vallesana ofereix un còctel innovador de música 

en català que és una barreja de l’indie-rock més 

ballable i el pop-folk de casa nostra

21.30 h Antigues Escoles de Llerona 

Org. Festes Laurona 

2a Partida de pòquer de Llerona

23 h Antigues Escoles de Llerona 

Patrocina: +SI Serveis Publicitaris Personalitzats 

10 dijous
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7è Campionat de ping-pong. Tres categories 

per edats: 0-12 anys, 13-16 anys i a partir dels 17 

anys. Premis per als tres primers classificats 

de cada categoria. Inscripcions: a la Casa de la 

Mestra

10 h Antigues Escoles de Llerona 

Org. Festes Laurona 

2a Jornada de jocs de taula (per a totes les 

edats)

10 h Antigues Escoles de Llerona 

Org. i patrocina: Kinuma-Jocs, joguines i 

manualitats

11 divendres

Espectacle de màgia i humor a càrrec del Mag-

Màgic i Cocole

17.45 h Antigues Escoles de Llerona 

Org. Festes Laurona 

Botifarrada popular. Preu: 5 euros (inclou: 

entrepà de botifarra, refresc i postres)

21 h Antigues Escoles de Llerona 

Org. Festes Laurona 

Concert amb el grup Coses. Aquesta banda als 

setanta oferia un combinat de folk, rock i poesia. 

Ara, amb un so més acústic, tornen als escenaris 

22.30 h Antigues Escoles de Llerona 

Campionat de FIFA

22.30 h Antigues Escoles de Llerona 

Org. Festes Laurona 

Torneig d’escacs a les Antigues Escoles de 

Llerona 

08.30-09.30 h Esmorzar per als participants

09.30 h Inici de la competició

Org. Festes Laurona 

6è Taller infantil de bonsais 

11 h Antigues Escoles de Llerona

Org. Associació Cultural l’Art del Bonsai

12 dissabte
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@festeslaurona

“Setembre fruiter,
alegre i fester”

Xerrada-taller de bonsais per a adults 

(iniciació). Per 8 euros us el podeu emportar 

12 h Antigues Escoles de Llerona

Org. Associació Cultural l’Art del Bonsai

Espectacle d’animació familiar participatiu a 

càrrec de Jaume Barri 

17 h Antigues Escoles de Llerona 

Org. Festes Laurona 

7è Concurs de pastissos. Premis a la millor 

presentació, al millor gust i a l’originalitat. 

Després del concurs es farà una degustació. Per 

participar-hi, els pastissos s’han de presentar 

entre les 17 i les 17.30 h 

18 h Antigues Escoles de Llerona 

Org. Festes Laurona 

Sopar de Festa Major. Al final de l’àpat es 

lliurarà la Placa del Civisme del Consell del 

Poble de Llerona i, a continuació, hi haurà ball 

amb un ampli repertori a càrrec de l’Orquestra 

Karamba. Preu: 23 euros i 5 euros per als nens 

i nenes fins a 10 anys. Els tiquets es poden 

comprar a la Casa de la Mestra. Els veïns i 

veïnes de Llerona poden adquirir els tiquets 

del 28 d’agost al 2 de setembre i a partir del 3 

de setembre pot comprar-los tothom. Places 

limitades 

21.30 h Antigues Escoles de Llerona 

Org. Festes Laurona 
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13 diumenge

Pista lleronina a les Antigues Escoles de Llerona

11 h Pista infantil

12 h Pista per a adults 

Org. Penya Barcelonista Llerona

9è Rastrillo de Llerona. Llibres, joguines, etc.

11 h Antigues Escoles de Llerona 

Org. Festes Laurona 

7è Mercat de roba de Llerona

12 h Antigues Escoles de Llerona 

Org. Festes Laurona 

3r Taller infantil de cuboro 

11 h Antigues Escoles de Llerona

Org. i patrocina: Kinuma-Jocs, joguines i 

manualitats
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6a Animalada de corda infantil. Estirada de 

corda damunt del fang

16.30 h Camp de Can Lloreda (davant de les 

Antigues Escoles de Llerona)

Org. Festes Laurona 

8a Animalada de futbol infantil. Partit de futbol 

damunt del fang

17 h Camp de Can Lloreda (davant de les 

Antigues Escoles de Llerona)

Org. Festes Laurona 

Havaneres amb el grup Peix Fregit a la mitja 

part rom cremat i orxata per a tothom

19 h Antigues Escoles de Llerona 

Org. Festes Laurona 

Focs artificials de fi de Festa Major 

21.30 h Antigues Escoles de Llerona 

Org. Grup de Diables Els Encendraires

Durant tots els dies de Festa Major es podrà 

gaudir dels inflables infantils i visitar l’exposició 

de manualitats del Centre Social per a la Gent 

Gran de Llerona a les Antigues Escoles 
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[ agenda ]

FESTA MAJOR DE 
CORRÓ D’AVALL
del 17 al 20 de setembre

Teatre infantil: Hi havia una vegada a Corró...

18 h Plaça de l’Ajuntament

Disco infantil

19 h Plaça de l’Ajuntament

El Cabró va de Festa

20 h Rambla de la carretera de Ribes

Org. Grup de Diables Els Encendraires

Xou d’humor: Habrá Kadabra? a càrrec de Pere 

Fafart i Paco Hernández. Preu: 5 euros

22 h Casal Cultural de Corró d’Avall

17 dijous

Activitats infantils

10.30 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Casals infantils municipals

Manualitats per als més petits

10.30 h Plaça de l’Ajuntament

Cursa d’Andros sobre neu 

10.30 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Centre de Modelisme

La fàbrica dels contes

12.30 h Plaça de l’Ajuntament

Passadís del Terror

17-20 h Centre Cultural Can Ganduxer 

Org. Centres municipals de joves 

3r Mercat de segona mà (roba, llibres, joguines, 

objectes de decoració, etc.). Inscripcions: acc@

lacivica.com

09 h Rambla de la carretera de Ribes

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

8è Torneig d’handbol de Festa Major-Joan 

Sanpera

09 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall

Org. Associació Esportiva Handbol Les 

Franqueses

18 divendres

Espectacle infantil: Calçats Manela a càrrec 

d’Alça Manela 

18 h Plaça de l’Espolsada

Cercavila Cabrona

19 h Sortida des de la plaça de l’Ajuntament

Org. Grup de Diables Els Encendraires

Serrapans. Preu: 5 euros (entrepà i beguda)

20 h Plaça de l’Ajuntament

Pregó de Festa Major a càrrec dels Gegants de 

les Franqueses

20.30 h Plaça de l’Ajuntament

Correfoc infantil 

21 h Rambla de la carretera de Ribes

Org. Grup de Diables Els Encendraires

Circ Xarivari Blues a càrrec de Circo Los

22 h Plaça de Can Font

Porcada Jove. Preu: 5 euros per grup 

22 h Plaça de Joan Sanpera

Concert amb els grups La Puta i la Ramoneta, 

Strombers i De Tapas 

22.30 h Plaça de l’Ajuntament
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19 dissabte

3x3 de bàsquet

09 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall

Org. Club Bàsquet Les Franqueses

5è Campionat de tiebreaks a la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Avall

09.00-10.30 h Majors de 18 anys

10.30-11.30 h Nascuts entre 2006 i 2009

11.30-12.30 h Nascuts entre 2003 i 2005

12.30-13.30 h Nascuts entre 1997 i 2002

Org. Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana

5è Campionat de pàdel de Festa Major. 

Categories: masculí, femení i mixta. Cal 

disponibilitat horària. Es jugaran com a mínim 

dos partits. Preu: 10 euros per a una modalitat i 

13 euros per a dues modalitats. Inscripcions: del 

8 al 16 de setembre a les oficines del Patronat 

Municipal d’Esports

09 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall 

Org. Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana

1a Trobada de bicis vintage “Camins del bosc 

dels records”. Preu: 5 euros. Informació: 

correu@bicicletesegu.com

09 h Sortida des de la Zona Esportiva Municipal 

de Corró d’Avall

Org. Unió Ciclista les Franqueses, Cafeteria El 

bosc dels records i Bicicletes Segú

Patinada popular

09 h Sortida des de la Zona Esportiva Municipal 

de Corró d’Avall

Org. Club Hoquei Les Franqueses

Tai-Txi

10 h Plaça de Can Font

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

27è Trofeu de futbol Memorial Jaume Ginestí 

(juvenil)

10 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall

Org. Club Futbol Les Franqueses
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“Al setembre comença l’escola
i també la xerinola”

Botifarrada popular. Preu: 5 euros

20 h Plaça de l’Ajuntament

Correfoc

22 h Rambla de la carretera de Ribes

Org. Grup de Diables Els Encendraires

Cremada de l’Ajuntament

22.30 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Grup de Diables Els Encendraires

Sopar dels Cierrabares. Preu: 5 euros

22.30 h Plaça de Joan Sanpera

Org. Cierrabares Rock Club

Música a la fresca amb els grups De cara a la 

pared, Ebri Knight i Fantactels  

23.30 h Plaça de l’Ajuntament

Ball de nit amb l’Orquestra Venus 

23.30 h Plaça de l’Espolsada

Concert amb els grups Scelion, Besos de perro i 

Lokos de Kanombol

23.30 h Plaça de Joan Sanpera

Org. Cierrabares Rock Club

Plantada de gegantons i gegants 

17.30 h Plaça de Can Font

Org. Associació Gegants de les Franqueses

Cercavila gegantona

18 h Sortida des de la plaça de Can Font

Org. Associació Gegants de les Franqueses

Concert de tarda amb l’Orquestra Venus

18 h Plaça de l’Espolsada 

Bateig dels Gegants de les Franqueses

19 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Associació Gegants de les Franqueses

Versots i Font del Cabró. Versos satírics de 

l’actualitat política, econòmica i social 

20 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Grup de Diables Els Encendraires

(continuació de la programació dels actes de la 

Festa Major de Corró d’Avall a la pàgina següent)

Concentració de PSA Drivers 

10 h Plaça de Joan Sanpera 

Org. Cierrabares Rock Club 

Esmorzar amb DJ

10.30 h Plaça de Joan Sanpera 

Org. Cierrabares Rock Club 

Jocs gegants a càrrec de dJocs i taller de 

maquillatge a càrrec de Viu Sa i xocolatada

10.30 h Plaça de l’Espolsada

Juguem amb fang (per a infants de 0 a 6 anys)

11 h Plaça de l’Espolsada

Org. Associació Espai Nadó-Infant 

Partit de futbol (benjamins)

12 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall

Org. Club Futbol Les Franqueses

Festa de l’escuma a càrrec de Marc Oriol

12.30 h Plaça de l’Espolsada

Vermut rocker

13 h Plaça de Joan Sanpera

Org. Cierrabares Rock Club

Dinar dels Cierrabares. Preu: 6 euros

14 h Plaça de Joan Sanpera

Org. Cierrabares Rock Club

Campionat de lliga de futbol de 2a Catalana (1r 

equip del CF Les Franqueses)

17 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall

Org. Club Futbol Les Franqueses

29è Torneig d’escacs de Festa Major

17 h Passatge del Pedraforca 

Org. Club d’Escacs Les franqueses

Espectacle infantil: Balla, canta i riu a càrrec d’El 

Pot Petit  

17 h Plaça de Can Font
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Festa Major Corró d’Avall @fmcorrodavall

4a Sortida motera de Festa Major. Inscripcions: 

sortidamoteracorro@hotmail.com

09 h Sortida de la plaça de l’Espolsada

Tirada mixta de Tir amb Arc de Festa Major

09 h Galeria de tir amb arc

Org. Club de Tir amb Arc Les Franqueses

3a Milla Urbana. Inscripcions: a la botiga Ríos 

Running fins al 18 de setembre

09 h  Rambla de la carretera de Ribes

Org. Associació Atlètica Les Franqueses

Gimcana familiar

11 h Plaça de Joan Sanpera

Cursa d’Andros sobre neu 

11 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Centre de Modelisme

Driving with Autoescola Til·lers  

11 h Plaça de Joan Sanpera

Org. Autoescola Til·lers

Portes obertes al Club de Tir amb Arc

11 h Galeria de tir amb arc

Org. Club de Tir amb Arc Les Franqueses

Festa de la bicicleta urbana 2015. 12 km aprox. 

Inscripcions: 1 hora abans al punt de sortida

11 h Sortida i arribada a la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Avall

Col·l. Unió Ciclista Les Franqueses

Ballada de sardanes amb la Puntcat Cobla

11.30 h Plaça de Can Font

Missa Solemne de Festa Major

12 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Espectacle de màgia: Hocus-Pocus a càrrec 

d’Eduard Juanola 

12.30 h Plaça de Joan Sanpera

Vermut solidari. Preu: 6 euros 

13 h Plaça Ajuntament

Org. Associació de Botiguers, Comerciants i 

Professionals de les Franqueses

Arrossada popular. Preu: 6 euros

14 h Plaça de l’Ajuntament

Tarda de Quo: exhibició de karate, aeròbic i hip-

hop infantil i masterclass de zumba

17 h Plaça de Can Font

Org. Quo Fitness

Concert de corals

17 h Casal Cultural de Corró d’Avall 

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall 

Pallassos a càrrec de La Companyia 

18 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

 

Concert de tarda amb l’Orquestra Taxman  

18.30 h Plaça de l’Espolsada

(continuació)

FESTA MAJOR DE CORRÓ D’AVALL

del 17 al 20 de setembre

20 diumenge

Cercavila de gegants i timbalada  

18 h Sortida des de la plaça de l’Ajuntament 

Org. Associació Gegants de les Franqueses i 

Grup de Diables Els Encendraires

Ball de Gegants

20 h Plaça de l’Espolsada

Org. Associació Gegants de les Franqueses

Ball de l’Espolsada

20.30 h Plaça de l’Espolsada

Patrocina: Electrocamps

Degustació de l’Aigua de Corró

21 h Plaça de l’Espolsada

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

Ball de final amb l’Orquestra Taxman  

21.30 h Plaça de l’Espolsada

Traca de fi de Festa Major 

23 h Plaça de l’Espolsada

Org. Grup de Diables Els Encendraires

Org. Comissió de la Festa Major de Corró d’Avall 
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“Setembre fruiter, 
alegre i fester”

AGENDA D’ACTES 
DE SETEMBRE

05 dissabte
Acte inaugural de la reforma del teatre del 

Casal Cultural de Corró d’Avall

18 h Estrena del 10è Cicle d’Espectacles Infantils 

i Familiars amb l’espectacle Tot plegat de la 

companyia Teatre Mòbil

19 h Presentació del programa de la Festa 

Major de Corró d’Avall, presentació de la nova 

programació d’espectacles i inauguració de la 

reforma del teatre del casal

19.45 h Concert de jazz a la fresca i copa de cava

Col·l. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

Jocs, música en directe i xerrada sobre justícia 

social. Informació: lesfranqueses@assemblea.

cat 

18-20 h Plaça Major de Bellavista

Org. Assemblea Nacional Catalana 

06 diumenge
Jocs, música en directe i xerrada sobre justícia 

social. Informació: lesfranqueses@assemblea.

cat

12-14 h Plaça de l’Espolsada de Corró d’Avall

Org. Assemblea Nacional Catalana 

11 divendres

Diada Nacional de Catalunya 

10.30 h Conferència Impliquem-nos, a càrrec 

del periodista i presentador de televisió Jaume 

Barberà, a la sala de plens de l’ajuntament

11.30 h Seguici amb Els Garrofers, des de la 
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plaça de l’Ajuntament fins al monòlit del passeig 

de Tagamanent

11.45 h Ofrena floral i cantada d’Els Segadors 

davant el monòlit del passeig de Tagamanent

12 h Audició de música tradicional a càrrec d’Els 

Garrofers i piscolabis popular davant el monòlit 

del passeig de Tagamanent

24 dijous
Festa d’estiu! Tarda de jocs per a infants de 0 a 6 

anys. Zona d’aigua, sorral, tallers de maquillatge, 

espais de creació artística i elements 

psicomotrius

17-30-19 h Aula d’Entorn Rural Ca Puxi

Org. Associació Espai Nadó-Infant 

PARADES INFORMATIVES DE L’ANC

Ds. 5, 12, 19 i 26 de setembre 

09.30-13 h Mercat municipal de Corró d’Avall

Informació: lesfranqueses@assemblea.cat

Org. Assemblea Nacional Catalana

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS 

Dg. 6, 13, 20 i 27 de setembre

11-13 h Circuit de Cal Gavatx

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta 

ACTIVITATS 
www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitats-

esportives-i-de-lleure

CASAL DE SETEMBRE

De l’1 al 10 de setembre

09-13 h Centre Cultural de Bellavista i Centre 

Cultural Can Ganduxer 

Serveis opcionals: acollida, menjador i casal 

de tarda (subjectes a un mínim d’inscripcions)

Preu: 50 euros (42,50 euros per al segon o 

més germans/es)

Inscripcions: obertes

Informació: 938 405 781 / casalsinfantils@

lesfranqueses.cat 

Org. Casals infantils municipals 
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ARTEMISIA, ART & TENDÈNCIES

•	 10 de setembre, a les 20.30 h: 

inauguració de l’exposició de pintures de 

l’artista Mia Martí 

•	 26 de setembre, a les 11 h: visita 

comentada de l’exposició de pintures de 

Mia Martí amb la mateixa artista 

•	 Durant tot el mes: exposició temporal 

a la planta baixa i showroom d’art amb 

obres de diferents artistes i diverses 

disciplines (pintura, gravats, ceràmica, 

escultura, dibuix, joies, etc.) en petit, 

mitjà i gran format a la planta -1

De dimarts a divendres de 17 a 20.30 h i 

dissabte d’11 a 13.30 h Carrer de Sant Ponç, 

65, Corró d’Avall

Entrada lliure

Informació: www.artemisiacultura.com

Org. Artemisia, Art & Tendències

CASALS INFANTILS MUNICIPALS 

Portes obertes del 14 al 18 de setembre

Del 14 de setembre al 30 de 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 i dt., dj., 

dv. i ds. al Centre Cultural Can Ganduxer 

(casalsinfantils@lesfranqueses.cat)

CENTRES MUNICIPALS DE JOVES

De l’1 de setembre al 30 de 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 (centrejoves.

bellavista@lesfranqueses.cat); dt. i dj. al 

Centre Cultural Can Ganduxer (centrejoves.

corro@lesfranqueses.cat); i dv. alterns

Inscripcions: obertes tot l’any

Informació: 938 405 781 (Bellavista) i 938 466 

506 (Corró d’Avall)

Org. Casals infantils municipals i centres 

municipals de joves

ESPAI ZERO

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

Bellavista

Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@

lesfranqueses.cat

“Pel setembre,
o s’asseca la font o s’enduu el pont”



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

24

[ agenda ]

CURSOS DE FORMACIÓ

•	 Taller per a emprenedors: Vols muntar 

un negoci o tens una idea? T’expliquem 

els passos a seguir (sessió única). 24 de 

setembre. Dj. de 9.30 a 11.30 h

•	 Ofimàtica bàsica. Del 29 de setembre al 

29 d’octubre. Dt. i dj. de 9.15 a 11.15 h 

Tots els cursos s’imparteixen a Can Ribas-

Centre de Recursos Agraris

Inscripcions i informació: 938 443 040 / 

dinamitzacio@lesfranqueses.cat

L’agenda queda subjecta 

a possibles canvis. 

www.lesfranqueses.cat

CURSOS D’INFORMÀTICA: AULES 

D’INTERNET 

Iniciació a la informàtica 1 (curs de 16 h)

•	 Del 28 de setembre al 20 d’octubre. Dl. i 

dt. de 17.45 a 19.45 h Sala de Lectura de 

Can Ganduxer

•	 Del 29 de setembre al 21 d’octubre. Dt. i 

dc. de 10 a 12 h Biblioteca Municipal

Iniciació a la informàtica 2 (curs de 16 h)

•	 Octubre i novembre

Iniciació a la informàtica 3 (curs de 16 h)

•	 Novembre i desembre

Inscripcions i informació: a partir del 8 de 

setembre a la biblioteca dt., dc. i ds. de 10 a 

13.30 h i de dl. a dv. de 16 a 20 h (938 404 388 / 

biblioteca.franqueses@lesfranqueses.cat)

CURSOS I TALLERS PER A LA GENT GRAN 

Adreçats a persones majors de 65 anys 

Cursos d’octubre a juny:

•	 Cursos d’informàtica (nivell inicial, 

intermedi i avançat) al Casal d’Avis i 

Centre Social de Bellavista i al Casal de 

Gent Gran Les Franqueses

•	 Cursos de teatre al Teatre Auditori de 

Bellavista 

Tallers trimestrals (10 sessions):

•	 Tallers de la memòria

•	 Tallers d’història de vida

•	 Tallers de manualitats

•	 Tallers de conversa

S’imparteixen a les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt, al Casal d’Avis i Centre Social 

de Bellavista, al Casal de Gent Gran Les 

Franqueses i al Centre Social per a la Gent 

Gran de Llerona

Inscripcions i informació: del 10 al 23 de 

setembre al Casal d’Avis i Centre Social de 

Bellavista (938 464 488), al Casal de Gent 

Gran Les Franqueses (938 468 699) i a les 

oficines de l’àrea de Sanitat, Salut Pública i 

Gent Gran (938 616 360 / sanitat.gentgran@

lesfranqueses.cat)

À
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CURSOS AL CENTRE DE FORMACIÓ 

D’ADULTS DE BELLAVISTA

Proves d’accés a cicles formatius de grau 

superior, graduat d’ESO a distància, llengües 

(català, castellà i anglès), informàtica i 

formació instrumental

Inscripcions i informació: a partir del 2 de 

setembre al Centre de Formació d’Adults de 

Bellavista (938 402 643 / cfabellavista@xtec.

cat / www.cfabellavista.org)

TALLER CREATIU

Espai per aprendre a escriure, il·lustrar i 

explicar un conte sobre la família

Octubre i novembre Biblioteca Municipal

Preu: 6 euros 

Inscripcions i informació: a partir del 2 de 

setembre a la Biblioteca Municipal dt., dc. 

i ds. de 10 a 13.30 h i de dl. a dv. de 16 a 20 

h / 938 404 388 / biblioteca.franqueses@

lesfranqueses.cat 

CURSOS DE CATALÀ DEL CONSORCI PER A 

LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

Tots els nivells (A1, A2, B1, B2, C1 i C2). 

Classes presencials o en línia

Inscripcions: al Centre de Formació d’Adults 

de Bellavista. Exalumnes: 14 i 15 de 

setembre de 10 a 13 h. Nous alumnes: 16 i 

17 de setembre de 17 a 20 h i del 21 al 29 de 

setembre, de dl. a dj., de 17 a 20 h

Informació: 938 402 653 / www.cpnl.cat

Prohibit fer foc 
al bosc 

Del 15 de març al 15 
d’octubre no es 
pot fer foc als terrenys 
forestals 
sense autorització

Les biblioteques ja 
ofereixen als usuaris 
el préstec de llibres 
electrònics, més de 
2.000 en catàleg

eBiblio Catalunya 
llibres electrònics gratuïts

Inscripcions gratuïtes el dijous 17 
de setembre al Centre Cultural de 
Bellavista 

•	 De 19 a 20 h: nens i nenes (de 3 
a 11 anys)

•	 De 20 a 21 h: joves (a partir de 
12 anys) i adults

Informació: 600 531 633
                        pastoretslf@gmail.com

Participa als Pastorets 
de les Franqueses!
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[ grups polítics ]

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

JUNTS PEL SÍ. Escrivim aquestes línies hores després de dos grans esdeveniments: el primer, la convenció nacional de CDC, on s’ha ratificat 
la llista unitària a les eleccions plebiscitàries del 27S i on el president Mas ha clos l’acte amb una intervenció on ha fet un repàs dels darrers 
esdeveniments polítics que han portat a la llista unitària del 27S. Ha afirmat que “perquè guanyi el SÍ necessitem dues coses: la més impor-
tant és que totes aquelles persones que el 9N van votar SÍ SÍ votin la llista conjunta del SÍ, JUNTS PEL SÍ, la que va més enllà de la comoditat 
de les sigles, i el segon repte va dirigit a la gent que va votar Sí No, els hem de fer entendre que han de decidir entre la certesa i la comoditat 
de la dependència que tenim ara, que ens pot portar a la decadència, o la incertesa que ens pot portar a la llibertat del nostre país”. El segon 
esdeveniment és la presentació de la llista unitària JUNTS PEL SÍ, amb un missatge molt clar: “Anem a totes, això va de veritat”. En la seva 
intervenció, el president Mas va dir: “El que volem fer ho volem fer bé. Posarem sempre les urnes perquè la gent decideixi. Ens hem prepa-
rat durant anys, hem sortit de les nostres comoditats de cada partit i persona, tindrem un programa en comú, tindrem un govern en comú i 
escriurem pàgines per al futur i el present dels set milions i mig de catalans i catalanes.” President, des de CiU Les Franqueses estarem al 
teu costat i des d’avui farem tot el possible perquè el 27S la gent voti per la llibertat del nostre poble. JUNTS PEL SÍ!

El passat 9 de juliol es va celebrar el ple municipal del cartipàs, on es va aprovar la proposta de sous del govern, a la que ens vam oposar. 
La nostra postura és clara des de la publicació, fa mesos, del nostre compromís ètic. Reconeixem el treball i la responsabilitat dels repre-
sentants públics, però també s’ha de tenir present la dura situació econòmica i social davant la qual hem de donar exemple. Segons les 
darreres dades de l’Institut Nacional d’Estadística el salari mitjà a l’estat és de 22.697,86 €, aplicar-se els salaris màxims oficials, és legal 
però no és solidari. Però el que més ens preocupa del ple és la situació i els vots que va permetre l’aprovació d’aquest punt. El grup municipal 
d’ILFC i l’assemblea popular tornem a oferir diàleg i a insistir en què existeix una majoria d’esquerres al ple de l’ajuntament, i que hem de 
poder posar-nos d’acord per aplicar polítiques de progrés al nostre poble. Les forces progressistes no podem, per acció o passivitat, facilitar 
la consolidació de les polítiques d’un govern conservador. Nosaltres no desistirem, l’objectiu que ens mou és la transformació del nostre 
municipi pel benestar de les veïnes i veïns, centrant les prioritats en el benefici comú de tota la societat i la construcció d’un veritable poder 
popular. Des d’ILFC treballem en aquesta direcció encara que sigui des de l’oposició, de forma constructiva, i no renunciarem mai als nostres 
principis i programa. Aprofitem per desitjar-vos un bon estiu i convidar-vos a totes i tots a participar a l’assemblea popular i a seguir tota la 
nostra activitat a: lesfranquesesimagina.org.

A l’últim ple es van aprovar els sous i dedicacions de l’actual govern amb el suport d’una parella de ball ben estranya com son ERC i PP. Del 
PP era d’esperar, d’ERC sorprèn que un partit d’esquerres, donada la situació actual, no demani una rebaixa de sous dels que han de dirigir 
el poble; potser tenen una agenda oculta o els importa més quedar bé amb CiU, per anar de la mà en temes de país, que la ciutadania.
L’actual govern de CiU cobrarà el màxim permès per la llei i des del 13 de juny, fet que sorprèn ja que les regidories es van nomenar a la 
setmana següent d’aquesta data. És a dir, durant una setmana els regidors no van poder treballar perquè no sabien on havien de fer-ho però 
cobraran igual. Des dels PSC vam fer arribar una proposta per reduir els sous, per dignitat i per solidaritat vers la població. Aquesta proposta 
va ser rebutjada i en ple, l’alcalde ens va dir que l’havíem presentat amb molt poc marge. Potser que només siguin sis regidors i no a jornada 
completa portarà a aquestes situacions: no tindran temps per reunir-se amb l’oposició per debatre les propostes que els arribin. Que el go-
vern estigui en minoria també implica que només es podran dedicar a la gestió, i el pes de la feina de les regidories recaurà sobre els tècnics 
de cada àrea. Malament comencem quan el govern no vol escoltar l’oposició i no queda gens clar que tingui temps per fer la feina com cal.

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

Juan Antonio Corchado
Portaveu 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 A TOTHOM. En primer lloc, coses que ja han passat: la nova legislatura ja és en marxa. Tenim aprovat, amb el vot d’Esquerra, les 
assignacions pels grups municipals i les retribucions de l’alcalde i dels altres regidors. Dins de l’acord sobre aquest tema, un punt de trans-
parència: a partir del mes que ve podreu trobar a la web municipal l’import total que els 17 regidors rebem cada mes per la nostra funció 
a l’ajuntament, empreses municipals, participació a consorcis, etc. Tot el que cobrem de totes les administracions pel fet de pertànyer al 
nostre consistori. En segon lloc, coses que encara no han passat avui, però que ja hauran passat quan surti el butlletí: Esquerra ha instat 
formalment que el Ple de l’Ajuntament demani la suspensió de les obres previstes per fer una rotonda a la cruïlla de Marata per tornar a 
començar, aquest cop amb el consens de partits i veïns, la pacificació del camí i la seguretat de la cruïlla. Tothom hi haurà dit la seva. Veurem 
què decideix la majoria dels vostres representants a l’Ajuntament. També s’haurà decidit, al Ple de juliol, si l’Ajuntament liquida els seus 
impostos a l’Agència Tributària Catalana com vol ERC o ho segueix fent a l’espanyola. Per acabar, no feu excessos aquest agost. Al setembre 
us necessitem en plena forma per tirar endavant el repte històric que representen les eleccions del 27. 

QUÈ PODEN FER ELS POLÍTICS PER AJUDAR LA CIUTADANIA? A partir d’ara, l’Ajuntament ha d’organitzar-se amb les persones responsa-
bles de les àrees i sabent els diners que es destinaran tant al desenvolupament de les competències que tenen, com al pagament dels polítics 
com dels grups. En el primer Ple municipal aquest tema ha de quedar enllestit perquè és bàsic i fonamental poder treballar d’una manera 
o d’una altra. És normal que es defineixi la voluntat del govern local perquè l’equip defineixi el cost dels polítics, tant a nivell individual com 
en conjunt, i també que quedi clar els pagaments que s’hauran de fer a la resta de grups del consistori. En aquest moment serà convenient 
veure on es posa l’accent de les prioritats i si es considera prioritari el pagament als polítics o, en canvi, es prefereix destinar-ho a altres 
temes més importants, com els serveis personals i el manteniment, entre d’altres. Seria bo veure un gest noble, que els polítics del govern 
no estiguin preocupats pel cobrament de dedicacions elevades sinó al contrari, per destinar partides a les necessitats reals de la ciutadania. 
Els polítics que s’han presentat per servir la seva gent haurien de cobrar pels actes que fan i caldria una reforma important per dedicar més 
diners a les persones.

(El grup polític municipal Partit Popular de Catalunya no publica el seu escrit)

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

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



FESTA MAJOR DE CORRÓ D’AMUNT 25 i 31 de juliol i 1 i 2 d’agost

FESTA MAJOR DE CORRÓ D’AVALL del 17 al 20 de setembre

FESTA MAJOR DE LLERONA del 6 al 13 de setembre


