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Les Franqueses s’ha fet gran. Ja és ma-
jor d’edat! Hem assolit la xifra de més 
de 19.500 habitants i ens apropem cla-
rament als 20.000. En el seu moment el 
municipi ja va preveure els equipaments 
educatius necessaris per poder-hi aco-
llir el creixement d’alumnes que les da-
des ens indicaven. Ara cal fer el mateix 
en el camp de les instal·lacions esporti-
ves. La pràctica esportiva ha continuat 
augmentant els darrers anys. Ja hi ha 
prop de 40 entitats esportives al muni-
cipi un dels papers fonamentals de les 
quals és l’esport formatiu.

El consistori té un clar repte de futur 
en l’àmbit esportiu: posar les condici-
ons perquè la pràctica de l’exercici físic 
es pugui produir amb la màxima como-
ditat possible. És per això que ja hem 

definit diferents inversions o millores en aquest sentit que, de ben segur, cobriran les 
mancances que tenim en l’actualitat.

Així, pel que fa als propers projectes a curt i mitjà termini que desenvoluparem en 
vull destacar diversos: el primer és el pavelló que construirem al Centre Cultural de 
Corró d’Avall l’inici de les obres del qual es preveu a finals de 2015 principis de 2016. El 
segon és la transformació de la pista poliesportiva annexa al pavelló actual, que tan-
carem i millorarem perquè pugui ser utilitzada en unes condicions més òptimes i inde-
pendent del pavelló. Aquests dos projectes esponjaran l’ús de les saturades pistes del 
Pavelló Poliesportiu Municipal. L’handbol i el bàsquet necessiten més espais i més hores 
d’entrenaments per seguir millorant, i alhora podríem créixer en disciplines que ara no 
tenim com pot ser el voleibol.

El tercer és la il·luminació del passeig del marge dret del riu Congost des del polígon 
industrial del Pla de Llerona fins a la carretera de l’Ametlla i la numeració dels seus 
quilòmetres. Aquest és un espai molt utilitzat per vianants, corredors i ciclistes que ens 
havien fet saber que als vespres, sobretot de l’hivern, no s’hi veuen, en aquesta zona. 
El quart, la construcció dels vestidors del camp de futbol 7 de Bellavista. En aquests 
moments tots els nens i nenes que l’han de fer servir s’han de canviar a l’Escola Bella-
vista-Joan Camps, a la qual agraeixo la seva col·laboració. El cinquè, la remodelació de 
la Zona Esportiva de Llerona, de la qual el bisbat ja ens ha donat el seu vistiplau i per a 
la qual ara n’hem de trobar el finançament, que el trobarem! El sisè, la finalització del 
parc del Falgar i la Verneda de Llerona, on hi haurà un circuit de 4,2 km per a la pràctica 
de l’atletisme i el ciclisme i dos espais amb elements per fer-hi exercici físic. El setè és 
el canvi de la desgastada gespa artificial del camp de futbol de Corró d’Avall i alhora 
l’ampliació del magatzem i les oficines, que han quedat petites i les entitats hi necessiten 
més espai. El vuitè, la pista poliesportiva que construirem ben aviat a la plaça de Joan 
Sanpera. Una pista oberta a tothom i de lleure de la qual ja s’informa en aquest ma-
teix butlletí, i el novè, la construcció del Centre BTT que tindrà una de les seus a Corró 
d’Amunt: 100 km de circuits marcats que travessen set municipis.

Esperem que ben aviat tot pugui ser una realitat. Tenim feina, i molta, per fer, però ja 
hem demostrat que la podem fer i ben feta. Esport és salut i la salut és vida! Molt bona 
pràctica esportiva!

[ editorial ]

Francesc Colomé i Tenas  Alcalde
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[ actualitat ]

L’Ajuntament aprova els pressupostos 
més socials de la història del municipi
Es destinen 275.000 euros als ajuts socials directes i més de 360.000 
euros per a la contractació de persones en situació d’atur 

ESTATS DE LES DESPESES - 2015

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 - 2015

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 Patronat de 

Cultura

Patronat 

d’Esports

Transf. 

internes

Aj. + org. 

autònoms

Entorn  

Verd, SA

Dinamització 

Econ., SL

Total 

consolidat 

Ajuntament Patronat de 

Cultura

Patronat 

d’Esports

Transf. 

internes

Aj. + org. 

autònoms

Entorn  

Verd, SA

Dinamització 

Econ., SL

Total 

consolidat

Podeu consultar i descarregar-vos el pressupost del 2015 al web municipal

4.709.575

4.828.916

413.000

4.130.701

105.000

4.822.100

150.000

-

1.567.000

20.726.292

648.800

1.685.782

150

144.050

12.399

1.300

-

-

-

2.492.481

277.700

462.250

1.760

198.500

4.700

-

-

-

-

944.910

-

-

-

2.928.701

-

-

-

-

-

2.928.701

5.636.075

6.976.948

414.910

1.544.550

-

4.823.400

150.000

-

1.567.000

21.234.982

35.292

16.732

88

-

-

849.558

-

-

-

901.670

28.904

12.595

-

-

-

-

-

-

-

41.500

5.700.272

7.006.275

414.998

1.544.550

-

5.672.958

150.000

-

1.567.000

22.178.153

8.155.000

110.000

3.121.432

4.597.210

350.650

3.600.000

192.000

-

600.000

20.726.292

-

-

22.405

2.470.076

-

-

-

-

-

2.492.481

-

-

176.000

738.900

30.010

-

-

-

-

944.910

-

-

-

2.928.701

-

-

-

-

-

2.928.701

8.155.000

110.000

3.319.837

4.877.485

380.660

3.600.000

192.000

-

600.000

21.234.982

-

-

-

-

-

-

952.352

-

-

952.352

-

-

-

-

41.500

-

-

-

-

41.500

8.155.000

110.000

3.319.837

4.877.485

422.160

3.600.000

1.144.352

-

600.000

22.228.834

L
’Ajuntament de les Franqueses va aprovar, a la sessió plenària 
celebrada el 18 de desembre, els pressupostos més socials 
de la història del municipi gràcies als vots a favor de l’equip de 
govern (4 vots de CiU, 3 del PSC, 1 del PP i 1 d’UPLF). L’oposi-

ció en bloc va votar-hi en contra (3 vots de CpF, 2 de LFI, 1 d’ERC, 1 de 
PXC i 1 del regidor no adscrit Esteve Ribalta).

Els pressupostos del 2015 ascendeixen a 22.228.834 euros. Els 
comptes de la corporació inclouen l’Ajuntament, el Patronat Munici-
pal de Cultura, Educació, Infància i Joventut i el Patronat Municipal 
d’Esports, així com les societats de capital públic Les Franqueses 
Entorn Verd, SA i Les Franqueses Dinamització Econòmica, SL. Els 

pressupostos del 2015 suposen un increment de més de 4 milions 
d’euros respecte als de l’any anterior. Aquest increment es deu a 
l’augment de les partides destinades a polítiques socials i al foment 
de l’ocupació i a les inversions previstes, com ara el desenvolupa-
ment del sector N.

L’alcalde i regidor d’Hisenda, Francesc Colomé, va explicar que 
la prioritat principal del govern municipal és la ciutadania. Per això, 
s’han concentrat més esforços i s’han abocat més recursos que mai 
en polítiques socials i en foment de l’ocupació. En paraules del regidor 
d’Urbanisme, Joan Antoni Marín, “s’han presentat uns pressupostos 
que treballen per a una major justícia social i igualtat d’oportunitats”.
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Dins de l’àrea de Polítiques Socials augmenten els ajuts socials 
directes, que passen de 180.000 euros al 2014 a 275.000 euros per 
a l’any 2015. La partida queda desglossada de la següent manera: 
s’adjudiquen 110.000 euros a ajuts per cobrir necessitats bàsiques 
(com ara l’alimentació, el pagament dels subministraments o del llo-
guer de l’habitatge), 70.000 euros es dediquen a beques menjador i 
45.000 euros a beques de llibres i material escolar. També es crea un 
programa dotat amb 50.000 euros que ha de servir perquè cap infant 
del municipi no es quedi sense casals d’estiu o de Nadal.  

Pel que fa al foment de l’ocupació, el consistori reserva més de 
360.000 euros per a plans locals d’ocupació que permeten contrac-
tar persones de les Franqueses que es troben en situació d’atur. 
Per un costat, la partida de l’àrea de Dinamització Econòmica per a 
plans locals d’ocupació s’enfila dels 140.000 euros de l’any 2014 als 
180.000 euros per a aquest any. Per l’altre costat, gràcies al Pla de 
Barris de Bellavista, l’Ajuntament ha rebut una subvenció de 188.337 
euros, provinent del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i del Fons 
Social Europeu (FSE), destinada a la contractació de 24 persones du-
rant l’any 2015.

Malgrat el context de poc creixement dels ingressos municipals 
–l’any 2014 el govern municipal va abaixar els impostos un 1% i per 
al 2015 els ha congelat– i de la minoració de les subvencions d’al-
tres administracions, el pressupost de l’any vinent ha pogut créixer. 
Segons l’alcalde, “això ha estat possible perquè, d’una banda, la di-
nàmica dels ingressos de l’exercici del 2014 ha estat força positiva 
donat que la previsió va ser molt prudent i, d’altra banda, perquè 
s’han dut a terme accions de regularització i revisió en matèria tri-
butària que han comportat majors ingressos i que han permès no 
haver d’augmentar la pressió fiscal a la ciutadania i a les empreses 
de les Franqueses”.

Les inversions del 2015
En relació al capítol d’inversions per a aquest any, estan previstes 
diverses actuacions com ara l’acabament de l’edifici del Centre Cul-

tural de Corró d’Avall segons la voluntat que els franquesins i fran-
quesines van expressar en el procés participatiu celebrat abans de 
l’estiu. En aquest punt l’alcalde va precisar que la finalització de 
l’edifici del Centre Cultural de Corró d’Avall depèn de la venda de les 
parcel·les del sector N.

Al 2015 a Bellavista, en el marc del Pla de Barris, s’hi desenvo-
luparan un seguit d’accions importants: la instal·lació de dos ascen-
sors exteriors a la passarel·la que travessa la via del tren, la millo-
ra i obertura a tots els veïns i veïnes de l’actual aparcament situat 
al costat de l’estació de tren, la construcció de vestidors a la Zona 
Esportiva Municipal de Bellavista i l’adequació del local del carrer 
d’Aragó en una seu per a entitats, entre d’altres actuacions. També 
és rellevant una nova aportació al Programa d’Ajuts a la Rehabilita-
ció d’Edificis.

Altres inversions destacades en termes de seguretat ciutadana 
són la construcció de la rotonda de Marata, una obra històricament 
reclamada especialment pels veïns i veïnes, o l’adquisició de dues 
motocicletes elèctriques per als agents de la Policia Local. 
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Moment de la votació dels pressupostos

E
l Ple de l’Ajuntament del 22 de desembre va aprovar defi-
nitivament la modificació de les ordenances fiscals per a 
l’exercici 2015. L’equip de govern va aconseguir aprovar la 
congelació dels impostos i les taxes que proposava per a 

l’any vinent. 
Per l’alcalde de les Franqueses i regidor d’Hisenda, Francesc 

Colomé, “a causa de la bona política econòmica que estem duent a 
terme els darrers anys al consistori, hem decidit que l’increment de 
la pressió fiscal al municipi sigui zero”.

Davant de les crítiques de l’oposició que apuntaven que aquesta 
era una mesura electoralista, Colomé va respondre-hi que “si vol-
guéssim ser electoralistes, hauríem baixat els impostos aquest any i 
no l’any passat”. En l’exercici anterior el govern va congelar l’IBI, va 
rebaixar entre un 10% i un 50% les llicències d’activitats i va fer una 
rebaixa general de l’1% per a la resta d’impostos i taxes. 

S’augmenten les reduccions en la taxa d’escombraries amb l’ob-
jectiu de potenciar l’ús de la deixalleria
Una de les al·legacions que es va incloure en les ordenances per a 
l’any vinent, de les vint que va presentar el grup municipal Les Fran-
queses Imagina, va ser la que permetrà reduir encara més la taxa de 
recollida de residus als veïns i veïnes que utilitzin la deixalleria mu-
nicipal tot sovint. En concret, si s’utilitza 6 vegades l’any, la reducció 
serà del 10% i si s’utilitza 12 vegades, la reducció serà del 20%.

Els impostos i les 
taxes es congelen

E
l Complex Esportiu Municipal Les Franqueses comença 
l’any amb la novetat d’una aplicació mòbil gratuïta per a tots 
els seus usuaris. Es tracta d’una app que es pot descarre-
gar tant per a aparells Android com Apple, que permetrà al 

complex informar l’usuari de totes les novetats, promocions i activi-
tats del centre situat a la Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall.

Segons fonts del CEM Les Franqueses, l’avantatge principal de 
l’app és la immediatesa en les comunicacions i que “l’usuari pugui 
consultar directament al seu mòbil, abans de venir, l’horari de les 
classes d’activitats dirigides, per exemple”.

El CEM ja té una 
app per a mòbils

Descarrega’t l’app i sigues el primer en 
assabentar-te de totes les novetats!

Apple Android



6

[ actualitat ]

La Diputació farà un estudi per millorar 
la connexió a peu de Bellavista

E
l Servei d’Equipament i Espai Públic de la Diputació de Barce-
lona, a través del Catàleg de Serveis 2014, amb el qual anual-
ment dóna suport als ens locals, ha concedit a l’Ajuntament 
de les Franqueses l’assistència tècnica en l’elaboració d’un 

estudi de programació per millorar la connexió a peu entre els nuclis 
de Bellavista i de Corró d’Avall.

La Diputació de Barcelona ha contractat per a l’elaboració 
d’aquest estudi l’equip redactor de TerritorisXLM, format per Xavier 
Matilla i Mònica Beguer. L’Ajuntament no ha d’assumir cap cost de 
la redacció d’aquest estudi, únicament s’ha de coordinar per facili-
tar-los la informació municipal de la qual es disposa.

Al mes de desembre es va fer la primera reunió per concretar 
l’encàrrec i coordinar l’estudi. El regidor d’Urbanisme i Pla de Bar-
ris, Joan Antoni Marín, es mostra satisfet d’iniciar aquest treball 

gràcies al suport de la Diputació de Barcelona. “Per poder planificar 
un territori és molt important conèixer-lo en profunditat i estudiar bé 
totes les opcions i alternatives. Aquest estudi serà una eina més per 
poder plantejar futures actuacions”, afirma Marín.

Actuació inclosa dins del Pla de Barris de Bellavista 
I és que aquest estudi parteix de la necessitat d’aprofundir en una de 
les actuacions que inicialment es preveu al Pla de Barris de Bella-
vista. Es tracta de l’actuació “8.1. Construcció d’una nova passarel·la 
per a vianants i bicicletes de doble connexió: als equipaments espor-
tius i al parc lineal de la via”. Abans, però, d’iniciar aquesta actuació, 
que té com a objectiu principal la millora de la connexió entre Bella-
vista i Corró d’Avall, superant les fronteres físiques que la separen, 
es vol estudiar en profunditat les diverses alternatives.

700 corredors al Cros Escolar i Popular 

X
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El Cros Escolar és una de les activitats de més èxit del municipi

E
l 23è Cros Escolar i 20è Cros Popular que es va celebrar el 
dissabte 17 de gener al parc de Milpins de Corró d’Avall va 
tenir una alta participació, ja que prop de 700 atletes van 
prendre-hi part dins una de les 14 categories: cros popular 

(majors de 17 anys), cadet, infantil, aleví, benjamí, prebenjamí i mini, 
tant masculí com femení.

Aquesta prova, la primera gran activitat de la temporada que 
organitza el Patronat Municipal d’Esports de les Franqueses i una 
de les que sempre ha gaudit de més èxit de convocatòria, també 
compta amb la col·laboració de les entitats locals Club d’Atletisme 
A4elkm, Grup Fondistes Bellavista, CB Les Franqueses i AEH Les 
Franqueses, i el suport de la Diputació de Barcelona, de la Secre-
taria General de l’Esport i del Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Tots els participants, que es van inscriure gratuïtament a la pro-
va, van rebre com a obsequi un tapaboques (buf), així com croissants 
i beguda al finalitzar la seva cursa. 

Al Cros Escolar van rebre premi els quatre primers classificats 
i el millor equip. Al Cros Popular van rebre premi els tres primers 
classificats.

Van assistir a l’entrega de premis l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, el regidor d’Esports, José Ramírez, el de Segure-
tat Ciutadana, Josep Randos, i el secretari tècnic del Consell Espor-
tiu del Vallès Oriental, Santi Jané.

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

. 
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o
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Millores a les instal·lacions del Centre 
de Formació d’Adults

M
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A l’entrada del centre hi ha un nou espai on s’hi ubica la recepció

E
l Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joven-
tut està duent a terme algunes millores a les instal·lacions 
del Centre de Formació d’Adults de Bellavista amb l’intenció 
d’actualizar-hi els espais i donar més projecció al centre. 

S’hi ha habilitat un nou espai de recepció i oficines, i també s’ha re-
novat la pintura a les parets de tots els espais interiors. 

La directora del centre, Pilar Mateo, que és a la direcció des del 
juliol passat, també vol millorar altres aspectes del centre. Un dels 
seus objectius és ampliar l’alumnat i donar més a conèixer el Cen-
tre de Formació d’Adults i els ensenyaments que s’hi imparteixen. 
Cal destacar que els cursos consolidats donen titulacions oficials i 
homologables a nivell europeu. Mateo també té previst organitzar 
una jornada de portes oberes. I un dels projectes de futur és oferir el 
Graduat en Eduació Secundària per a majors de 18 anys de manera 
presencial, ja que actualment només el cursen a distància.

Al Centre de Formació d’Adults, que depèn del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, s’imparteixen en-
senyaments de català, castellà, anglès i informàtica, amb especial 
focus en aquestes dues últimes disciplines acadèmiques. També s’hi 
imparteixen Ensenyaments Instrumentals, la part comuna per a l’Ac-

cés als cicles formatius de Grau Superior i és centre col·laborador 
del Graduat en Educació Secundària (GES) a distància.  

Actualment hi treballen quatre professors –entre ells, la directo-
ra– i una administrativa, i hi consten 303 alumnes matriculats.

Educar sense cridar 

E
l proper dijous 26 de febrer, de 17 a 18.30 h, i dissabte 28 de 
febrer, de 10 a 12.30 h, al Centre Cultural de Bellavista, tindrà 
lloc la xerrada-taller Educar sense cridar a càrrec de la sociò-
loga i mestra Alba Castellví.

Aquesta activitat pretén oferir estratègies i instruments per edu-
car amb serenitat i coherència. Alguns dels temes que s’hi treballa-
ran són: la tranquil·litat dels adults; la unitat de criteri; i la claredat i 
la precisió de les indicacions, entre d’altres qüestions.

Les places són limitades i és imprescindible inscriure-s’hi prèvi-
ament. Les inscripcions es poden formalitzar fins al dia 23 de febrer 
trucant al Centre Cultural de Can Ganduxer (938 466 506) de dilluns a 
divendres de 9 a 14 h i dimarts i dijous de 16 a 18 h o enviant un correu 
a l’adreça electrònica gador.arilla@lesfranqueses.cat. Es comptarà 
amb servei de monitors gratuït però per poder-ne fer ús és necessari 
que en el moment de la inscripció s’indiqui el nombre d’infants, el 
seu nom, cognoms i edat.

La xerrada-taller s’emmarca dins del Projecte Educatiu Comuni-
tat i Escola, que compta amb la implicació de les escoles, instituts i 

AMPA del municipi així com amb el suport del Patronat Municipal de 
Cultura, Educació, Infància i Joventut i el Pla de Barris de Bellavista.
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La xerrada-taller comptarà amb servei de monitors gratuït
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Ramon Velayos Balcells i José Luis 
García Seller reben la Medalla d’honor
Els franquesins guardonats van rebre la màxima distinció del municipi 
en una sala de plens de l’ajuntament plena de gom a gom

E
l 16 de desembre de 2014 va ser un dia molt feliç per a dues 
persones del municipi que han dedicat tota una vida a fer el bé 
als seus conciutadans: José Luis García Seller i Ramon Ve-
layos Balcells. I és que, en correspondència pels seus actes, 

l’Ajuntament de les Franqueses els va atorgar la Medalla d’honor 
del municipi, tal com va acordar-ho la Junta de Govern Local l’11 de 
desembre passat.

L’acte va tenir lloc a les 20 h en una sala de plens de l’ajuntament 
plena de gom a gom. L’alcalde, Francesc Colomé, va fer de mestre de 
cerimònies i, a banda de llegir una petita biografia dels dos homenat-
jats, també els va donar, en nom de tota la corporació, les medalles 
d’honor, un pin amb l’escut del consistori, un quadre amb l’acord de 
concessió de la medalla i un ram de flors.

Biografies
José Luis García Seller va néixer l’any 1933 a Novelda (Alacant). 
Pertany a la tercera generació d’una nissaga dedicada al món de la 
indústria. Als 35 anys va marxar a Barcelona, on va començar a tre-
ballar en un bar i en el seu temps lliure es dedicava a visitar malalts 
per ajudar-los i acompanyar-los. Arran d’això va néixer en ell la idea 
de crear una residència.

Després de molts entrebancs i esforços per trobar el lloc ideal 
per ubicar aquest centre geriàtric, el municipi de les Franqueses li 
va obrir les portes i li va permetre fer realitat el seu somni, creant-hi 
el 1981 la residència per a la gent gran Rosalía. Com a mostra de 
gratitud al municipi que l’havia acollit, el mes de novembre de l’any 
passat García Seller va donar l’edifici que havia albergat la resi-
dència a l’Ajuntament. L’immoble, situat entre el carrer del Ferreret 
i el carrer de la Font de Llerona, disposa de cinc pisos, dos dels quals 
ja s’estan utilitzant com a habitatge social i com a local social per a la 
gent gran i seu del Club Esportiu Llerona.

Ramon Velayos Balcells és una de les persones més conegu-
des de les Franqueses, ja que ha exercit com a metge de capçalera 
al municipi des de l’any 1977. Tot i que va néixer a Concabella (la 
Segarra), de ben jovenet va anar a viure a Granollers. El 1977 li van 
assignar una plaça de metge de capçalera a les Franqueses, que era 
de nova creació. Feia de metge al nucli de Corró d’Avall i al de Bella-
vista, dues realitats molt diferents aleshores.

Els primers anys van ser molt difícils, ja que passava visita als 
pacients sense tenir-ne l’historial clínic i en locals que no estaven 
ben condicionats, amb poc material i poc personal. Amb els anys, el 
municipi va anar creixent i la sanitat del municipi també demanava 
millores, així que el doctor Velayos va treballar colze a colze amb 
els alcaldes de cada època per aconseguir els centres de salut que 
hi ha avui dia al municipi, i també va impulsar la construcció de la 

residència per a la gent gran que hi ha a Corró d’Avall. Tot i que fa 
pocs mesos que s’ha jubilat de l’ICS, Ramon Velayos té molts projec-
tes al cap, un dels quals està enfocat a l’ajuda a la gent gran sense 
recursos del municipi.

Agraïments dels homenatjats
Tot i que el primer dels homenatjats, José Luis García Seller, no va 
poder assistir a l’acte, el seu germà Enrique va dir que “tot i que s’ha 
hagut de quedar a Alacant per motius de salut, m’ha dit que us digui 
que el seu cor està aquí i que us està molt agraït per aquesta distin-
ció”. També va dir que “per al meu germà, el gest d’haver donat al 
municipi l’edifici on havia estat la residència era el mínim que podia 
fer per tot el molt que li ha donat les Franqueses a ell”.

En rebre la distinció, el doctor Ramon Velayos va voler recordar 
els inicis de la seva carrera professional a les Franqueses i va dir que 
encara té la sensació de no haver pogut fer la feina ben feta. Amb tot, 
va voler donar les gràcies a tots els alcaldes i regidors amb què s’ha 
anat trobant, “siguin del color que siguin, perquè sempre han apostat 
per la salut al municipi”.

Per Velayos, el seu únic mèrit ha estat “ser en el lloc adequat en 
el moment oportú” i va voler compartir el guardó amb la seva dona, 
les seves filles, els seus germans i tots els seus companys de feina, 
“sense els quals no hauria pogut arribar fins aquí”. Va acabar el seu 
parlament dient que per a ell l’única manera que hi ha de viure és 
posant-hi passió a tot el que es fa i va encoratjar tots els presents a 
continuar fent créixer les Franqueses.

Un cop acabat l’acte instucional, totes les persones assistents 
van poder degustar un piscolabis i una copa de cava al vestíbul de 
l’edifici consistorial.

E
. 

G
a

rr
e

ll

Els homenatjats amb l’alcalde i els regidors del consistori
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El Consell del Poble de Llerona
proposarà a l’Ajuntament dedicar un 
carrer o plaça a mossèn Vallicrosa
El rector de Llerona va morir el 30 de desembre passat

E
n el primer Ple del Consell del Poble de Llerona de 2015, la 
seva presidenta, Rosa Maria Pruna, va dir que proposaran 
a l’Ajuntament de les Franqueses que dediqui el nom d’un 
carrer o plaça del poble a mossèn Joan Vallicrosa, rector de 

Santa Maria de Llerona des de 1959, que va morir el 30 de desembre 
passat. Pruna va dir que, malgrat els darrers anys de la seva vida, 
“en què no era ell”, mossèn Vallicrosa va ser un bon rector i el poble 
de Llerona se’l va estimar molt. “És per això que creiem que es me-
reix que un carrer o plaça del poble porti el seu nom”, va concloure 
Pruna.

La presidenta del Consell del Poble també va anunciar que quan 
s’acabin les obres que s’estan fent a l’església, el poble de Llerona 
farà un homenatge a mossèn Vallicrosa, tal i com ja s’havia previst 
des del bisbat. També va dir que mossèn Josep Maria Fernández, 
diaca adscrit a les parròquies de Sant Esteve de la Garriga i de Santa 
Maria de Llerona, està a la disposició de tots els fidels lleronins 
cada dia de 6 a 7 de la tarda al despatx parroquial. En espera que el 
bisbat designi un nou rector per a Llerona, mossèn Sergi González, 
rector de Santa Eulàlia de Corró d’Avall, oficia la missa d’11 dels 
diumenges.

Mossèn Joan Josep Vallicrosa va néixer a Fogars de Montclús el 
dia 7 de juny de l’any 1928. Va ingressar en el Seminari Menor de 
Barcelona i després dels estudis corresponents, va rebre l’ordenació 
sacerdotal el 31 de maig de 1952. Va ser nomenat el mateix any vicari 
de la parròquia de Sant Vicenç de Jonqueres a Sabadell, l’any 1953 
de Sant Esteve de Granollers i l’any 1956 de Santa Maria del Mar a 
Barcelona. Des de l’any 1959 fins al moment de la seva mort va ser 
primer regent i després rector de la parròquia de Santa Maria de 

Llerona. Durant aquest temps va ser també ecònom de Sant Genís 
de l’Ametlla del Vallès (1968), vicari de Sant Pere de Bigues (1968) i 
de Sant Fèlix de Canovelles (1968) i entre els anys 1977 i 1979 va ser 
ecònom de Sant Esteve de Granollers.

Juntament amb aquesta dedicació va ser també capellà del des-
tacament de tropes sanitàries a Granollers (1963), Vicari Episcopal 
al Vallès Oriental (1973-1977), arxiprest de la Garriga-l’Ametlla, de 
Granollers i de Puiggraciós en diverses ocasions i membre del Con-
sell Presbiteral l’any 2006.

Des del mes de novembre del present any Mn. Vallicrosa es tro-
bava fent la convalescència d’una operació a la Residència Santa Su-
sanna de Caldes de Montbui.
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Mossèn Joan Vallicrosa en un acte commemoratiu

Pressupost del Consell del Poble de Llerona 2015
A la sessió ordinària del Consell del Poble de Llerona del mes de gener, la presidenta Rosa Maria Pruna també va especificar en què 

es farà servir el pressupost per al 2015. Una de les accions que es portaran a terme és arrebossar i pintar la façana de l’edifici de les 
Antigues Escoles, seu del Consell del Poble, que es farà per mitjà de plans d’ocupació. També es construirà un embellidor i una zona 

enjardinada a l’espai de contenidors que hi ha a l’aparcament proper a les Antigues Escoles, tal com es va fer l’any passat, com a prova 
pilot, al camí de Can Pep. Aquesta acció té l’objectiu de dignificar aquests espais i de dissuadir les persones que encara continuen 

abocant a fora dels contenidors tot tipus de brossa que s’hauria de portar a la deixalleria. Part del pressupost també es destinarà a 
sufragar l’excursió de la gent gran de cada any i les subvencions a les entitats, entre d’altres partides.
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La plaça de Joan Sanpera tindrà una 
pista poliesportiva 

L
’àrea d’Obres i Serveis construirà una pista poliesportiva a 
la plaça de Joan Sanpera, ubicada just al darrera de l’Ajun-
tament. La pista, de ciment, tindrà unes dimensions de 12 x 
24 metres i estarà encerclada per unes tanques metàl·liques. 

S’hi instal·laran dues cistelles de bàsquet i dues porteries i també 
hi haurà dues barres laterals per col·locar-hi una xarxa de voleibol. 

Prèviament a la construcció de la pista poliesportiva es retirarà 
tota la grava de la plaça i es substituirà per sauló. 

En principi, la pista es col·locarà al costat esquerre de la plaça 
(mirant-la d’esquenes a l’edifici de l’Ajuntament). Els talussos i la 
zona de jocs infantils es mantindran però el terra del mobiliari infan-
til es condicionarà de manera especial. 

La regidora d’Obres i Serveis, Vanesa García, explica que amb 
aquesta intervenció la plaça podrà acollir noves activitats esportives 
i que el canvi de terreny ajudarà que bicicletes i patinets hi puguin 
transitar més fàcilment. 

Es preveu que les obres comencin al llarg del mes de febrer. 
 

Adequació de la rotonda de Francesc Macià 
Paral·lelament a aquesta actuació, la brigada municipal adequarà la 
rotonda de Francesc Macià que connecta el carrer del Pont, de Can 

Mònic, amb la Ronda Nord. La grava que es tregui de la plaça de Joan 
Sanpera servirà per arranjar el terra de la rotonda. Es mantindran 
les dues oliveres que ja hi ha plantades i es preveu que s’hi instal·li 
un punt de llum al cartell de benvinguda al municipi i s’hi col·loqui 
una senyera. 

Imatge virtual de la pista poliesportiva
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Des de fa prop d’un any la imatge dels autobusos s’ha unificat

L’autobús L6 que recorre el municipi 
incrementa passatgers

L
es dades del servei d’autobús que revela l’últim informe de 
seguiment són molt positives, segons informa TransGran 
(Transports Públics de la Conurbació de Granollers). En gene-
ral, totes les línies de la conurbació de Granollers augmenten 

en passatgers. En destaca el bus de la Línia 6 Corró d’Avall – Hos-
pital – Granollers Centre, que el 2014 va incremenar passatgers en 
relació al 2013. Per contra, les línies 20 i 22, que passen per Bellavis-
ta entre altres punts no municipals, han patit un lleu descens.

Durant el 2014, la L6 va transportar 23.387 passatgers. Un any 
abans, el 2013, els usuaris van ser 21.265. Els increments substan-
cials es van produir els mesos de gener, febrer, setembre octubre, 
novembre i desembre, especialment durant el desembre del passat 
2014, en què l’autobús que passa pel municipi va tenir 2.142 usuaris, 
uns sis-cents més que l’any anterior. El rècord total de passatgers 
mensuals és, però, de l’octubre, amb 2.503.

Tenint en compte que els dies de servei de la línia han estat 
gairebé els mateixos (una mitjana de més de 21 al mes), el servei 
d’autobús de la L6 ha estat satisfactòriament creixent i TransGran i 
l’Ajuntament de les Franqueses valoren positivament les dades ob-
tingudes.

L’autobús de la L6 fa un recorregut per Corró d’Avall que passa per 
l’ajuntament, la Zona Esportiva Municipal, Bellavista i l’Hospital Ge-
neral de Granollers fins a arribar a l’Estació d’Autobusos del centre 
de Granollers.
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Pacificació del trànsit a l’avinguda d’Els 
Gorchs

L
’àrea d’Obres i Serveis, amb la col·laboració de l’àrea de Se-
guretat Ciutadana, està duent a terme un seguit d’actuacions 
destinades a la pacificació del trànsit a la urbanització d’Els 
Gorchs de Llerona. 

De la mateixa manera que a la resta del municipi s’estan duent 
a terme treballs de renovació de la pintura vial, a Els Gorchs també 
s’actualitzarà i es repassarà la senyalització horitzontal així com la 
senyalització vertical. Amb tot, el gruix de les actuacions es con-
centraran a l’avinguda d’Els Gorchs, la via principal i d’entrada a la 
urbanització, on els vehicles hi circulen a més velocitat. 

Es preveu que es pintin noves places d’aparcament de vehicles 
en filera en el tram comprès entre el carrer de la Ribera i el Club de 
Tennis Els Gorchs. Des del carrer de la Ribera fins al carrer de la 
Conca les places s’habilitaran a la banda dreta del carrer, en direcció 
a la urbanització. En canvi, des del carrer de la Conca fins al Club de 
Tennis les places es col·locaran a la banda esquerra. També s’habili-
tarà una plaça d’aparcament per a persones amb discapacitat just al 
davant del CT Els Gorchs. 

Per últim, la velocitat de circulació de l’avinguda d’Els Gorchs es 
mantindrà en els 50 km/h però en el tram del Club de Tennis Els 
Gorchs es reduirà als 30 km/h. 

Està previst que els treballs finalitzin durant el mes de febrer, en 
funció de les condicions meteorològiques. 

Passat el mes de febrer i un cop hagin finalitzat les tasques pen-

dents, el consistori també preveu construir dos ressalts a l’avingu-
da d’Els Gorchs per intentar minvar la velocitat dels vehicles que hi 
passen. 

Aquestes millores de la circulació del trànsit responen a la de-
manda que els veïns i veïnes de la zona han tramés a l’Ajuntament a 
través de l’Associació de Veïns de la Urbanització Els Gorchs-Santa 
Digna per aconseguir una millor convivència entre conductors i via-
nants.
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La majoria de les actuacions es concentraran a l’avinguda d’Els Gorchs 

Es construeix un pas de vianants elevat 
a la carretera de Ribes 

D
urant el mes de gener, l’àrea d’Obres i Serveis ha treballat 
per habilitar un nou pas de vianants elevat a la carretera de 
Ribes, just abans de l’encreuament amb el carrer de la Verge 
de Montserrat en direcció a la Garriga.

L’actuació ha anat acompanyada del canvi de places d’aparca-
ment que hi havia en el tram de la carretera de Ribes des del car-
rer de la Verge de Montserrat fins al passeig dels Til·lers. Aquestes 
places s’han canviat de costat de manera que els vehicles hi puguin 
estacionar quan circulin en direcció a la Garriga. 

La brigada municipal, aprofitant les obres, ha renovat les voreres 
del tram on s’han habilitat els nous aparcaments i ha soterrat els 

cables elèctrics de la zona per poder eliminar un pal elèctric que hi 
havia en una de les cantonades. 

La construcció d’aquest nou pas de vianants elevat va lligada a 
les tasques que recentment s’han dut a terme a la carretera de Ri-
bes, una de les vies principals del nucli de Corró d’Avall, com ara la 
col·locació d’altres passos per a vianants o les obres per eixamplar 
les voreres del davant de l’estació de tren.

Aquest conjunt d’actuacions respon a les peticions que l’Ajunta-
ment ha rebut per part dels veïns i veïnes de la zona per a una millora 
de la seguretat viària i per a la recuperació dels carrers per a les 
persones i no només per als vehicles motors. 
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Les Franqueses, Granollers, Canovelles 
i Lliçà d’Amunt signen un conveni per a 
la prestació conjunta del servei de taxi

E
ls ajuntaments de les Franqueses, Granollers, Canovelles i 
Lliçà d’Amunt van signar, el 19 de gener, un conveni de co-
operació intermunicipal per a la prestació conjunta del ser-
vei de taxi dins d’aquests municipis. Els alcaldes Francesc 

Colomé (les Franqueses), Josep Mayoral (Granollers), José Orive 
(Canovelles) i Ignasi Simón (Lliçà d’Amunt) van formalitzat així una 
col·laboració que parteix de la realitat que els quatre municipis fun-
cionen com un de sol pel que fa a la prestació del servei de taxi.

L’acord és un primer pas cap al funcionament unificat del servei 
i permetrà que els taxis dels municipis signants puguin treballar, 
amb limitacions en l’ús de les tretze parades existents, als qua-
tre termes municipals, recollint i deixant passatgers a qualsevol 
d’aquestes poblacions, amb la finalitat de millorar l’eficàcia del ser-
vei, i afavorir la rendibilitat i qualitat del treball dels professionals 
del sector. El conveni ordena, així, un servei que transcendeix els 
interessos de cada municipi i queda obert a l’adhesió d’altres muni-
cipis de l’entorn, com la Roca, el qual s’espera que s’hi adhereixi en 
un futur.

Amb la finalitat d’aconseguir una imatge uniforme que identifiqui 
el servei conjunt, el conveni estableix que els vehicles siguin de color 
blanc i tinguin rotulat a la porta l’escut de cada ajuntament de proce-
dència. El servei conjunt s’iniciarà quan s’hagi aprovat la tarifa urba-
na única d’aplicació dels quatre termes municipals, més econòmica 
que la interurbana, vigent fins ara. S’espera que durant els mesos de 
gener i febrer els respectius ajuntaments aprovaran la tarifa en els 
plens municipals i que al març pugui entrar en servei.

Qualsevol llicència de taxi d’aquests municipis podrà fer servir les 
parades actualment existents, sempre que el total de vehicles no su-
peri el nombre de places. En queden excloses quatre parades: de les 
Franqueses, la plaça d’Espanya a Bellavista i la carretera de Ribes a 
l’estació de tren de Corró d’Avall; i de Granollers, les places de Pau 
Casals i de Serrat i Bonastre.

Cada municipi mantindrà la competència per atorgar les llicènci-
es de taxi. En aquests moments, a les Franqueses n’hi ha 7; a Grano-
llers, 40; a Canovelles, 4; i a Lliçà d’Amunt, 1. En total, 52 taxis per a 
una població conjunta d’uns 110.000 habitants.
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Els quatre alcaldes signen el conveni

Els Tres Tombs omplen Corró d’Avall

E
l diumenge, 18 de gener, Corró d’Avall va sortir al carrer per a 
la celebració de Sant Antoni Abat, el patró dels animals. Tal 
com marca la tradició, acabada la missa matinal i repartits 
tots els panets beneïts, nombrosos veïns i veïnes es van aple-

gar a les portes de l’església amb les seves mascotes, sobretot gos-
sos, encara que també s’hi van veure gats i algun conillet. Mossèn 
Sergi González va fer la benedicció, primer dels cavalls i carruatges 
de la passada i, a continuació, dels animals domèstics. 
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Franquesins i franquesines porten les seves mascotes a la benedicció

Totes les fotografies al 
Flickr 
Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès
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IX Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars

Venda d’entrades 1 hora abans dels espectacles a les taquilles dels teatres. Preu: 5 euros i 4 euros per als majors de 65 anys, 
pensionistes, aturats i menors de 25 anys. Informació: 938 466 506 / www.lesfranqueses.cat 

IX Mostra d’Arts Escèniques “Festival dels Amateurs”

Venda d’entrades 1 hora abans dels espectacles a les taquilles dels teatres. Preu: 7 euros i 6 euros per als majors de 65 anys, 
pensionistes, aturats i menors de 25 anys. Informació: 938 466 506 / www.lesfranqueses.cat 

CLIC!
Jordi del Rio

28 de febrer 
18 h Teatre Auditori de Bellavista

Un espectacle d’humor per a tots els públics. Durada: 60 minuts
Clic! és un cicle de vida. Des que el fetus és a la panxa de la mare 
fins que aconsegueix ser pare. Amb aquest espectacle riurem, ens 
ho passarem molt bé, i fins i tot ens emocionarem. 

Creació, direcció i interpretació: Jordi del Rio

Inestable Ceretana 
de Teatre de 
Puigcerdà 

7 de febrer 
21 h Teatre Auditori 
de Bellavista

Vodevil
Durada: 1 h 15 min.

El Coverol 
de les Franqueses 
del Vallès

21 de febrer
21 h Teatre Auditori 
de Bellavista

Comèdia dramàtica 
Durada: 1 h 30 min.

POLÍTICAMENT INCORRECTE  12 JUTGES SENSE PIETAT

Què fa una diputada socialista a la suite d’un ministre popular quan 
haurien de ser al Congrés negociant els Pressupostos Generals de 
l’Estat?

Autor: Ray Cooney
Direcció: Xavier Piguillem

La història de dotze jurats populars reunits en una sala per 
deliberar la culpabilitat o la innocència d’un jove acusat 
d’assassinar el seu pare.

Autor: Reginald Rose
Direcció: Pasqual Escosa
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Els Reis tanquen un Nadal 
de moltes novetats

L
a tarda del 5 de gener, vigília del dia de Reis, franquesins i franquesines de totes les 
edats van voler seguir de prop l’arribada de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient. A 
Corró d’Avall, l’any passat va ser el primer en què els Reis van arribar amb helicòpter, 
mitjà de transport patrocinat per BG Helicòpters. Enguany han repetit i també ho han 

fet a Bellavista, amb molta expectació en tots dos pobles. A Llerona, la cavalcada i el lliura-
ment de cartes també van reunir molts habitants del poble.

La cavalcada de Corró d’Avall la va organitzar el Patronat Municipal de Cultura, Educació, 
Infància i Joventut amb la col·laboració de diverses entitats (AMPA Escola Camins, Associa-
ció Cívica i Cultural de Corró d’Avall, Associació d’Educació en el Lleure La Teia, Associació 
Esportiva Handbol Les Franqueses, Centre Municipal de Joves de Corró d’Avall, Centre de 
Modelisme, Clàssic Car Les Franqueses, Comissió de Festa Major de Corró d’Avall i Grup 
de Diables Els Encendraires). A Bellavista, va ser organitzada per l’Associació de Veïns de 
Bellavista, i a Llerona, per Festes Laurona. A Corró d’Amunt, el 2 de gener van rebre la visita 
dels Patges Reials a les Antigues Escoles, al 6è Parc de Nadal que organitza l’Associació de 
Veïns Sant Mamet.

Les novetats d’aquestes festes
A més a més de les cavalcades i les altres celebracions tradicionals a les Franqueses -com 
els Pastorets de Marata i el Pessebre Vivent de Corró d’Avall-, enguany van néixer Els Pas-
torets de les Franqueses, de la companyia Frec a Frec; la 1a Caminada Solidària a Corró 
d’Amunt organitzada pel Club Ciclista; i l’Agrupació de Comerciants i Professionals de la 
Plaça de l’Espolsada, que ha dinamitzat diverses activitats a la plaça. 

[ reportatge ]

Bellavista i Corró d’Avall, les pistes d’aterratge 
dels Reis Mags d’Orient

REIS A BELLAVISTA

PATGES REIALS 
A CORRÓ D’AMUNT

PASTORETS 
DE LES FRANQUESES 

PASTORETS DE MARATA
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Totes les fotografies al Flickr 
Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès

REIS A LLERONA

REIS A CORRÓ D’AVALL
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[ agenda ]

11a Lliga Escolar de Bàdminton

9 h Pavelló Poliesportiu Municipal

Org. Secció de bàdminton del Consell Esportiu 

del Vallès Oriental

Campionat de Catalunya d’Escacs per equips 

9 h Sala polivalent del Complex Esportiu 

Municipal

Org. Club Escacs Les Franqueses

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

Mitja Marató Granollers-Les Franqueses-La 

Garriga. Informació: www.lamitja.cat

10.30 h Sortida des de l’avinguda de Sant Esteve, 

35 (cantonada Martí Grivé), de Granollers. 

Arribada al Palau d’Esports de Granollers

Org. Associació Esportiva La Mitja

01 diumenge

Hora del conte especial nadons: Cançons per 

gaudir amb el teu nadó a càrrec de Dàmaris 

Gelabert. Taller pràctic per a pares, mares i 

infants de 0 a 9 mesos. Places limitades a 15 

infants. Inscripcions: prèvies, a la Biblioteca 

Municipal (938 404 388)

17.30 h Sala de Lectura de Can Ganduxer

03 dimarts

La rotllana: parlem d’osteopatia amb María 

Ángeles Paredes, osteòpata infantil

17.30-19 h Sala 2-3 Centre Cultural de Bellavista

Org. Associació Espai Nadó-Infant

Espais de lectura: comentari de la novel·la El 

silenci dels telers d’Assumpta Montellà

18 h Biblioteca Municipal

05 dijous

14 dissabte
Carnaval a Bellavista

15 h Preparació de les carrosses al Centre 

Cultural de Bellavista

17 h Sortida de la rua des del Centre Cultural de 

Bellavista

18 h Sortida de la rua des de la plaça Major

Org. Associació de Veïns de Bellavista

Carnaval: rua i concurs de comparses. 

Inscripcions al Concurs de Comparses: del 26 

de gener al 9 de febrer. Per a més informació 

consulteu la contraportada d’aquest butlletí. Les 

bases i la fitxa d’inscripció estan disponibles a 

www.lesfranqueses.cat

16.15 h Xocolatada a la plaça de l’Ajuntament 

17.15 h Trobada de les comparses a la plaça de 

l’Ajuntament

17.30 h Inici de la rua

18.15 h Arribada i exhibicions de les comparses a 

la plaça de l’Espolsada

19 h Animació a la plaça de l’Espolsada

19.30 h Lliurament de premis a la plaça de 

l’Espolsada

Campionat de Catalunya d’Escacs per equips 

9 h Sala polivalent del Complex Esportiu 

Municipal

Org. Club Escacs Les Franqueses

8a Pedalada l’Aventura és l’Aventura. Dos 

recorreguts BTT: un de 20 i un altre de 42. 

Un euro de cada inscripció es destinarà a 

la Fundació i Associació de Pares i Adults 

amb Discapacitats (APADIS). Inscripcions i 

informació: laventura2015.blogspot.com

9 h Sortida des del Parc de Milpins de Corró 

d’Avall

Org. Unió Ciclista Les Franqueses

15 diumenge

Projecció del film: Town of Runners. Preu: 2 euros

21 h Can Ribas-Centre de Recusos Agraris 

Org. Associació Atlètica Les Franqueses

06 divendres

Carnestoltes a les Antigues Escoles de Corró 

d’Amunt. Preu: 7 euros per als no socis i 5 per 

als socis i menors de 12 anys. Venda de tiquets al 

moment. Informació: 649 030 820 (M. Àngels Pou)

19 h Ball de Carnestoltes

20 h Sopar i Concurs de disfresses, grans premis

23 h Disco-show

Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt 

21 dissabte

Calçotada Popular del Club Esportiu Llerona-

Memorial Pere Pou

(h a determinar) Antigues Escoles de Llerona

Org. CE Llerona

Caminada circular per Bellavista. Es farà una 

visita guiada per mostrar les noves instal·lacions 

municipals ubicades a l’illa d’equipaments del 

carrer de Rosselló. Inscripcions: gratuïtes, fins a 

10 min. abans o bé al Pla de Barris (938 616 221)

9-12 h Oficina del Pla de Barris de Bellavista

Concert de cant gregorià de l’Schola Gregoriana 

de Catalunya dirigit per Ramon Vilar

10 h Església de Santa Coloma de Marata

Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata i 

Centre Cultural de Marata

Xerrada-taller: Educar sense cridar a càrrec 

d’Alba Castellví. Inscripcions: fins al 23 de febrer 

a gador.arilla@lesfranqueses.cat / 938 466 506 

10-12.30 h Centre Cultural de Bellavista

Col·l. Diputació de Barcelona

26 dijous

22 diumenge

Juguem: celebrem el Carnestoltes

17.30-19 h Sala 2-3 Centre cultural de Bellavista

Org. Associació Espai Nadó-Infant

19 dijous

X
. 
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s 24 dimarts

Concert del mes: alumnes d’instrument

18.30-19.30 h Auditori de l’Escola 

Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany 
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“Vinet, qui et va batejar?
L’agost, que em va remullar”

“Després de la Candelera,
Carnestoltes ve al darrere”

Els actes de l’agenda 

queden subjectes a 

possibles canvis. 

Consulteu-la al web 

municipal: 

ARTEMISIA, ART&TENDÈNCIES

Exposició de pintures Paisatge urbà i 

abstracció d’Eduard Malvehy

Del 16 de gener al 20 de febrer 

De dt a dv de 17 a 20.30 h i ds d’11 a 13.30 h 

Carrer de Sant Ponç, 65, Corró d’Avall

Entrada lliure

Durant tot el mes: Showroom 

Informació: www.artemisiacultura.com

Org. Artemisia, Art&Tendències

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

CURSOS A CORRÓ D’AMUNT 

•	 Cant coral. Del 13 de gener al 31 de 

març. Dimarts de 20.30 a 22 h

•	 Tai-txi. Del 13 de gener al 31 de març. Dt 

de 18.45 a 19.45 h

•	 Pintura. Del 2 al 26 de febrer. Dl i dj de 

17 a 19 h

•	 Sessió de manteniment de sardanes. 6 

de febrer. Dv de 17-18.30 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

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

TALLER DE RECERCA DE FEINA

Dt d’11 a 13 h

CURSOS DE FORMACIÓ

Taller per a emprenedors: viabilitat 

econòmica (sessió única). 26 de febrer. De 

9.30 a 11.30 h 

CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL

•	 Director de Lleure. Inici: 23 de febrer. 

De dl a dv de 9 a 14 h

•	 Anglès Atenció al Públic (nivell 

preparació PET). Inici: 13 d’abril. De dl a 

dv de 9 a 13 h 

Tots els cursos s’imparteixen a Can Ribas-

Centre de Recursos Agraris

Inscripcions i informació: 938 443 040 / 

dinamitzacio@lesfranqueses.cat 

25è CONCURS LITERARI DE SANT JORDI

Del 2 de febrer al 4 de març està obert el 

període per a la recepció d’obres del Concurs 

Literari de Sant Jordi que organitza la 

Biblioteca Municipal. Tothom qui ho desitgi, 

sense límit d’edat, pot presentar els seus 

escrits a la modalitat de rodolins, prosa o 

poesia. Les bases estan disponibles a la 

Biblioteca o a www.lesfranqueses.cat

X
. 
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n
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CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS 

Diumenges 1, 8, 15 i 22 de febrer

11-13 h Circuit de Cal Gavatx

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

Sortida al Centre de Recuperació d’Animals 

Marins (CRAM) del Prat del Llobregat. Preu: 

5 euros per als inscrits i 7 per als no inscrits 

als casals infantils municipals. Inscripcions i 

informació: casals infantils municipals

9-17 h Sortides des del Centre Cultural de 

Bellavista i el Centre Cultural Can Ganduxer

Org. Casals infantils municipals

Sortida al Planetari del Museu de la Ciència 

- CosmoCaixa de Barcelona. Preu: 5 per als 

inscrits i 7 euros per als no inscrits als centres 

municipals de joves. Inscripcions i informació: 

centres municipals de joves 

10-17 h Sortides des del Centre Cultural de 

Bellavista i el Centre Cultural Can Ganduxer

Org. Centres municipals de joves 

Xerrada-taller: Educar sense cridar a càrrec 

d’Alba Castellví. Inscripcions: fins al 23 de febrer 

a gador.arilla@lesfranqueses.cat / 938 466 506 

10-12.30 h Centre Cultural de Bellavista

Col·l. Diputació de Barcelona

Campionat del Vallès Oriental d’Escacs per 

edats 

16 h Pavelló Poliesportiu Municipal

Org. Club Escacs Les Franqueses

28 dissabte

CURSOS DE CATALÀ DEL CONSORCI PER A 

LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

Tots els nivells: A1, A2, B1, B2, C1 i C2

Inscripcions: del 4 al 13 de febrer. Es poden 

formalitzar de dl a dj de 17 a 20 h i dv de 10 

a 13 h al Centre de Formació d’Adults de 

Bellavista (carrer de Rosselló, 37 / 938 402 

653)

Informació: www.cpnl.cat

CASALS INFANTILS MUNICIPALS I CENTRES 

MUNICIPALS DE JOVES

•	 Per a infants de 3 a 11 anys:  de dl a dv i 

ds de 16.30 a 18.30 h

•	 Per a joves a partir de 12 anys: de dl a dv 

de 17.30 a 20.30 h

Informació: Centre Cultural de Bellavista (938 

405 781), Centre Cultural Can Ganduxer (938 

466 506) i Espai Zero (938 404 624)

Espai Zero. Ítaca: taller d’escriptura creativa. 

Il·lustrem un relat. Inscripcions: prèvies a la 

Biblioteca Municipal (938 404 388)

17.30-19 h Centre Cultural de Bellavista

19a Nit de l’Esport de les Franqueses. Es 

premiaran els millors esportistes i entitats de 

les Franqueses que han destacat pels seus èxits 

i la seva dedicació durant la temporada 2013-14. 

Preu: 18 euros. Places limitades. Els tiquets 

es poden adquirir a les oficines del Patronat 

Municipal d’Esports de dl a dj de 9 a 13.30 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

27 divendres



18

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya

Francesc Torné
Portaveu del Grup Municipal Convergència per Les Franqueses

Grup Municipal Les Franqueses Imagina

Francesc Colomé 
Portaveu del Grup Municipal Convergència i Unió

ELECCIONS ANTICIPADES EL 27 DE SETEMBRE. El president Mas va presentar l’acord per convocar eleccions al setembre amb un full de 
ruta nacional compartit. Recuperar la unitat i l’acord era fonamental per garantir la continuïtat del procés de transició nacional que va tenir 
el seu punt àlgid el 9 de novembre passat. El principal objectiu de l’acord és fer el procés, fer-lo bé i, si hi ha la majoria social, portar-lo fins 
a la victòria. En el marc del pacte assolit, es va acordar convocar la població catalana a les urnes aquest any 2015. L’acord especifica que les 
eleccions seran just després de l’estiu i el president Mas, que és qui té la facultat exclusiva de convocar unes eleccions, ha decidit que aques-
tes se celebrin el dia 27 de setembre, just un any després de la signatura del president del decret de convocatòria de la consulta que havia de 
permetre als ciutadans de Catalunya pronunciar-se sobre el seu futur polític. La última paraula la té ara el poble de Catalunya. Guanyarem!

La nostra prioritat ets tu, el nostre compromís les Franqueses del Vallés, des del PSC, apostem per una democràcia de qualitat. L’evolució de 
la societat, els nous reptes i les noves oportunitats requereixen una nova manera de fer, una concepció relacional del govern local, fonamen-
tada en la participació dels ciutadans i ciutadanes en els processos de disseny, la implementació i avaluació de les polítiques municipals i en 
la modernització de l’administració local, per tal de que la ciutadania sigui protagonista activa de la gestió del nostre poble. Som conscients 
de l’obligació de fomentar la proximitat, les relacions entre l’administració i la ciutadania individual i organitzada, s’han de fomentar en el 
diàleg i la deliberació per tal de cercar el compromís conjunt i l’acord que permeti millorar el espai públic amb reconeixement de l’important 
funció que tots  tenim en la construcció del nostre poble. Suma amb nosaltres, el 2015 es un any molt important.

LA SENTÈNCIA DE LA LLICÈNCIA A MERCADONA, A PUNT. És a punt de saber-se la sentència sobre la llicència a Mercadona en el polígon 
del Sector U, que en el seu dia va concedir el PSC, aleshores al govern municipal. En aquest polígon no es permeten activitats comercials d’un 
nombre concret de metres perquè és competència de la Llei d’establiments comercials que va aprovar el Parlament de Catalunya, fet que va 
provocar que la resta de partits del govern interposessin la denúncia. En el seu moment l’Ajuntament de les Franqueses va fer al·legacions 
per incloure dues zones industrials, els sectors U i V, en aquesta llei, però el Parlament ho va desestimar. Sobre aquesta llicència mai han dit 
en públic què passa i per què. El PSC ha canviat el cap de llista per a les eleccions, i el fins ara cap de llista i exalcalde se n’ha anat a un altre 
partit. Mentrestant es continua amagant el que realment passa perquè passi el temps i ningú no en sàpiga res.

Fa 35 anys els nostres ajuntaments encetaven una nova etapa i tornava la democràcia. Llavors les reivindicacions socials eren molt clares, 
asfaltar carrers, xarxa de clavegueram, enllumenat públic, noves escoles, etc. L’objectiu era dignificar la situació de veïns i indústries que 
havien crescut sense massa previsió. Darrere de totes aquestes demandes es volia dignificar i donar uns nivells de benestar de tots els 
nostres veïns. 35 anys més tard ens trobem que l’ordenació del territori, ha acabat sent motiu d’especulació urbanística. El govern municipal 
actual, lluny d’escoltar a les entitats socials decideix invertir 3,5 milions en el teatre de Corró d’Avall i ens deixa un ajuntament endeutat 
amb més de 13,5 M€. Des de LFI pensem que és el moment de retornar a l’esperit dels primers ajuntaments democràtics i tornar a treballar 
conjuntament amb entitats i veïns, en resum al servei dels nostres veïns i els nostres interessos col·lectius.

[ grups polítics ]
ajuntament de les Franqueses del Vallès
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Javier Álvarez
Grup Municipal Partit Popular

Àngel Profitós
Portaveu del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya

Grup Municipal Unió de Pobles de Les Franqeses

Josep Badia
Portaveu del Grup Municipal Plataforma per Catalunya

¡MEJORANDO, SEGÚN LO PROMETIDO! Para que la economía de los hogares se recuperara, era imprescindible mejorar antes la macroeco-
nomía. Es verdad que nos hemos tenido que apretar el cinturón en muchos aspectos, puesto que se tenían que tomar varias medidas –algunas 
“impopulares”–, si era que queríamos obtener resultados positivos posteriores. Gracias a haber tenido el “coraje” de adoptar estas medidas, 
que en un principio fueron tan criticadas, y gracias al esfuerzo y sacrificio de todos desde el comienzo de la crisis, ya hoy podemos hablar 
de crecimiento económico, y no de recesión. De hecho, es una realidad decir que España ya está creciendo por encima de la media de países 
de la Unión Europea, lo que la convierte en un país “atractivo” a la inversión extranjera. ¡Ojalá esta realidad se traduzca en actitud positiva y 
pensemos que las previsiones son esperanzadoras, tal y como lo habíamos prometido desde un principio!  

FRANQUESINS/ES, MALFIEU. Malfieu-vos de qui us digui que les coses que no ha volgut fer fins ara, les farà més endavant. Malfieu-vos de 
qui us digui que farà seves les vostres prioritats i farà realitat els vostres desitjos. Malfieu-vos de qui només destrueixi, sense aportar alter-
natives. Malfieu-vos de qui us diu que malfieu. Tots els que teniu la inquietud de llegir aquestes ratlles i les de la resta de grups sou capaços 
de recordar la nostra història recent, d’analitzar la situació actual, de treure’n les vostres conclusions, i de decidir i actuar d’acord amb el 
vostre bon criteri. Decidir és fàcil; actuar és difícil. Actuar implica ser-hi, treball, esforç, debat i, gairebé mai satisfaccions totals. Malfieu-vos 
de qui us digui que ja decidiu quan toca anar a votar. Afegiu-vos, si penseu que l’esforç mereix la pena i així us ho dicten el vostre enteniment 
i el vostre cor, als que actuem, dia a dia, pel nostre poble i el nostre país.

(El Grup Municipal Unió de Pobles de Les Franqueses no publica el seu escrit)

PRESSUPOST 2015. L’equip de govern de CiU, PSC, PP i UPLF ha incrementat l’endeutament de l’Ajuntament i ha aprovat un  pressupost de 
22,5 milions d’euros. Es preveu cobrar més multes i sancions als ciutadans per pagar els deutes. Recordem que en aquesta legislatura els 
impostos s’han augmentat molt i no s’han reduït. L’Ajuntament preveu destinar més de 4,5 milions d’euros en inversions com el Centre Cultu-
ral de Corró d’Avall, però no es contempla realitzar inversions per fomentar l’activitat econòmica del poble ni en serveis pels ciutadans. És a 
dir, són uns pressupostos que no estan pensats per les necessitats dels nostres ciutadans, únicament per pagar impostos i sancions. Aquest 
pressupost supera el límit de despeses, i per tant, no compleix la normativa.




