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El proppassat dijous 18 de desembre 
vam aprovar en sessió plenària els pres-
supostos generals de la corporació per 
a l’exercici 2015 (els trobareu íntegra-
ment al web de l’Ajuntament). Han es-
tat elaborats seguint la mateixa política 
que els darrers anys, amb l’objectiu de 
mantenir tots els serveis oferts al ciuta-
dà sense baixar-ne la qualitat, però po-
tenciant de manera especial els esfor-
ços en polítiques socials i en el foment 
de l’ocupació. Són aquestes les dues 
àrees que més creixen, i és on el govern 
hi aboca més recursos, aconseguint el 
màxim pressupost que s’ha aprovat mai 
destinat a ocupació i polítiques socials. 
Així doncs, i a tall d’exemple, pel que fa a 
polítiques socials la partida d’ajuts soci-
als per a cobrir les necessitats bàsiques 

de les persones (menjar, aigua, llum, lloguer prèvia valoració assistencial) de 90.000 € 
del 2104 passem als 110.000 € del 2015, beques menjador de 60.000 € a 70.000 €, be-
ques de llibres de 30.000 € a 45.000 € i hem creat un nou programa dotat en 50.000 € 
per tal que cap nen i nena de les Franqueses és quedi sense casals de nadal o d’estiu per 
manca de recursos. Pel que fa a dinamització econòmica, l’increment de la partida de 
Plans d’ocupació també és molt significatiu: l’any 2014 la vam dotar amb 140.000 € i per 
a aquest 2015 la partida s’enfila fins als 180.000 €. Poso aquests exemples per tal que 
els números quedin “clars”.

Tot això en un context de poc creixement dels ingressos municipals (l’any 2014 vam 
abaixar els impostos un 1% i per a aquest 2015 els hem congelat, i han disminuït les sub-
vencions d’altres administracions).

No obstant, el pressupost augmenta respecte de l’any anterior, d’una banda perquè 
la dinàmica dels ingressos de l’exercici 2014 ha estat força positiva donat que la previsió 
va ser “molt prudent” i, de l’altra, perquè s’han fet accions de regularització i revisió 
en matèria tributària que han comportat majors ingressos i que han permès no haver 
d’augmentar la pressió fiscal al ciutadà i empreses de les Franqueses.

Pel que fa a l’apartat inversor, el pressupost també és destacable amb accions força 
rellevants com ara la finalització del Centre Cultural de Corró d’Avall d’acord amb la 
voluntat del poble de les Franqueses arran del procés participatiu del proppassat mes 
de juny o amb actuacions lligades a la seguretat dels veïns com són l’adquisició de dues 
motocicletes elèctriques per a la Policia Local, la instal·lació d’ascensors per connectar 
les dues bandes de la passarel·la sobre la via del tren i l’obertura a la ciutadania de 
l’aparcament de Renfe a Bellavista, la rotonda de la carretera de Cànoves a l’alçada de 
Marata i també, en un altre ordre de coses, la construcció de vestidors per al camp de 
futbol 7 de Bellavista.

És un pressupost molt equilibrat, real, i consensuat amb tot el govern, en què s’ha 
donat cabuda a totes les sensibilitats dels partits que el formen. Us vull donar les gràci-
es per l’esforç que tots plegats hem fet i per aquests anys de “bon govern d’entesa”, com 
no podia ser d’altra manera i com els ciutadans ens van manar.

Finalment, m’agradaria desitjar-vos un feliç 2015 i que s’acompleixin tots els vostres 
desitjos i projectes.

[ editorial ]

Francesc Colomé i Tenas  Alcalde
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[ actualitat ]

Enllestit el projecte per instal·lar dos 
ascensors exteriors a la passarel·la 
que travessa la via del tren a Bellavista

E
l 25 de novembre, el Servei d’Equipament i Espai Públic de 
la Diputació de Barcelona va fer el lliurament del Projecte 
executiu de millora de la passarel·la de Bellavista, que es va 
sol·licitar des de l’Ajuntament de les Franqueses a principis 

del 2014. El consistori no ha hagut d’assumir cap cost de la redac-
ció d’aquest projecte. Aquesta actuació preveu la col·locació de dos 
ascensors exteriors per tal de facilitar l’accessibilitat de l’actual 
passarel·la que travessa la via del tren, comunicant la plaça de la 
Malagarba amb el carrer d’Aragó i el passatge de Ponent.

Actuació inclosa dins del Pla de Barris de Bellavista 
Aquesta actuació, que té un pressupost d’execució de 214.721,24 
euros (IVA inclòs), s’emmarca dins del Pla de Barris de Bellavista. 
Per tant, compta amb el finançament del 50% del seu pressupost per 
part del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, a 
més de rebre una subvenció per a la seva execució per part també de 
la Diputació de Barcelona.

El regidor d’Urbanisme i Pla de Barris, Joan Antoni Marín, valo-
ra de manera molt positiva haver pogut comptar amb el suport de 
la Diputació de Barcelona per a la redacció del projecte, ja que així 
permet tirar endavant actuacions del projecte de Pla de Barris que 
tenen molt sentit en la millora del territori i en la qualitat de vida 
dels veïns i veïnes. “Amb la col·locació dels ascensors es facilitarà 
que persones amb mobilitat reduïda, amb carros, cotxets, cadires de 
rodes, etc., puguin fer ús d’una passarel·la que connecta dues parts 
del municipi separades per una barrera física, com és la via del fer-
rocarril”, afirma Marín.

Aquesta inversió es podrà iniciar el 2015
El Projecte de millora de la passarel·la de Bellavista amb la col-
locació de dos ascensors exteriors es podrà iniciar durant l’any 2015, 
un cop s’aprovi el projecte i hagi transcorregut el termini previst 
d’exposició pública d’aquest.

Aquest projecte va lligat també a la millora i obertura a tots els 
veïns i veïnes de l’actual aparcament situat al costat de l’estació de 
tren i que és actualment propietat d’ADIF (Administrador d’Infraes-
tructures Ferroviràries) del Ministeri de Foment. L’Ajuntament està 
a l’espera que ADIF doni el vistiplau definitiu per a la signatura del 
conveni per a la cessió de la gestió municipal d’aquest espai.

L’actuació, inclosa dins del Pla de Barris, es durà a terme el 2015
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Vista de l’aparcament de l’estació de tren des de dalt de la passarel·la
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S’eixampla un tram de les voreres de 
l’estació de tren de Corró d’Avall i 
s’habiliten nous passos de vianants

L
’àrea d’Obres i Serveis va eixamplar les voreres del davant de 
l’aparcament de l’estació de tren de Corró d’Avall, a la carre-
tera de Ribes. Just a l’altre costat de la carretera, la brigada 
també va ampliar la vorera de la zona que abans ocupava la 

parada de l’autobús.
Per altra banda, a la carretera de Ribes s’habilitat un nou pas de 

vianants. És a la cantonada d’aquesta via amb la carretera de Càno-
ves, concretament passada la intersecció en direcció a la Garriga. 
També s’ha pintat un altre pas de vianants a l’avinguda de Santa Eu-
làlia, just abans del túnel que travessa la via del tren i connecta amb 

el carrer d’Anna Maria Mogas, a l’alçada de la plaça de l’Estiu, on es 
preveu col·locar un semàfor. Finalment, també se n’ha pintat un al 
carrer de Joan Maragall, baixant del carrer de Tagamanent. 

En breu es construirà un 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. També es canviaran les places 
d’aparcament que hi ha al tram de la carretera de Ribes des del car-
rer de la Verge de Montserrat fins al passeig dels Til·lers. En principi, 
es canviaran de costat, de manera que els cotxes estacionaran quan 
circulin en direcció a la Garriga.

Aquest Nadal, cap 
nen sense joguina

E
l darrer mes de desembre, des de l’àrea de Polítiques So-
cials i conjuntament amb diferents entitats del municipi, es 
va treballar per a garantir que els nens i nenes del municipi 
puguin rebre una joguina el dia de Reis. Amb aquesta inten-

ció, s’han aconseguit reunir regals per a 188 nens i nenes de fins a 
14 anys que viuen a les Franqueses. D’aquest total, són 39 menors 
que les han aconseguit gràcies a Creu Roja amb la campanya Cap 

infant fora de joc. Els altres 149 infants, gràcies al finançament de La 
Caixa, l’Associació Polígons de les Franqueses, l’entitat Cierrabares 
i de l’aportació de l’àrea de Polítiques Socials de l’Ajuntament i la 
col·laboració de la ciutadania en general, que ha donat joguines en 
la campanya de recollida. 

El repartiment, que es va realitzar a través dels voluntaris de la 
Creu Roja, es va dur a terme el 18 de desembre. Des de l’àrea de Po-
lítiques Socials es vol agrair la col·laboració de les diferents entitats 
que han participat, així com els ciutadans i ciutadanes que han col-
laborat per tal que cap nen o nena de les Franqueses es quedi sense 
joguina aquest Nadal. 

Millores a la plaça
de Sant Joan

L
’àrea d’Obres i Serveis ha realitzat millores a la plaça de Sant 
Joan de Corró d’Avall. La brigada va renovar les voreres que 
envolten la plaça i que estaven en mal estat a conseqüència 
de la pressió de les arrels dels arbres, i també va repintar 

el mobiliari urbà infantil i els bancs de la plaça, alguns dels quals 
també es van haver de reparar.
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Les voreres malmeses s’han renovat completament  

Durant el Nadal podeu portar joguines a l’ajuntament, a les 
oficines de Polítiques Socials i a les dependències de la Policia 
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[ actualitat ]

L’Ajuntament aprova el pla parcial del 
polígon industrial del sector N

L
’Ajuntament de les Franqueses ha aprovat el pla parcial del 
polígon industrial del sector N de Corró d’Avall. L’aprovació 
del projecte, debatuda el 20 de novembre en un ple municipal 
extraordinari, va tirar endavant amb els vots a favor de l’equip 

de govern (CiU, PSC, PP i UPLF). Tota l’oposició (CpF, LFI, ERC i PxC) 
hi va votar en contra.

El sector N, amb una superfície de 436.456 metres quadrats, 
ocupa els terrenys situats al costat oest de la carretera de Cardedeu 
(C-251). Les obres del sector N es van iniciar el 2007 però el 2008 es 
van aturar com a conseqüència d’una sentència judicial. Actualment 
s’ha executat prop del 40% de les obres però gran part de les infra-
estructures construïdes s’estan deteriorant a causa del seu aban-
donament. 

L’equip de govern municipal ha reiterat en diverses ocasions la 
voluntat d’impulsar la urbanització del sector N. Segons l’alcalde, 
Francesc Colomé, el motiu és doble: “D’una banda, desencallar el 
sector N és fonamental per a les finances de l’Ajuntament per po-
der eixugar els deutes. Fa sis anys es van adjudicar les obres per 15 
milions d’euros i l’Ajuntament va invertir-hi 6 milions d’euros dels 
quals, a data d’avui, només n’ha recuperat 1 milió per poder fer front 
a les indemnitzacions que havien de cobrar els propietaris. D’altra 
banda, tirar endavant el sector N era un dels punts del programa 
electoral de CiU, els franquesins i franquesines ens van fer confiança 
amb el seu vot i nosaltres, com no pot ser d’una altra manera, hem 
complert el nostre compromís electoral. A més, alguns propieta-
ris i empreses del sector N m’han demanat que es desenvolupi el 
projecte perquè si no potser haurien de marxar. Això no ho podem 
permetre perquè comportaria la destrucció d’ocupació al municipi”.

El regidor d’Urbanisme, Joan Antoni Marín, va explicar que 
l’equip de govern té com a objectiu “planificar, regular i solucionar 
les mancances de serveis del sector N perquè és el govern qui té la 
responsabilitat de dinamitzar el sector N per tal d’atraure empreses 
i que es puguin mantenir i crear nous llocs de treball”. El regidor 
va explicar que el projecte d’urbanització té un cost estimat de 13,4 
milions d’euros. També va ressaltar les bones comunicacions del 
polígon, al costat de la ronda Nord i de la C-251.

Davant les crítiques de l’oposició sobre al viabilitat del sector N, 
el regidor d’Urbanisme, Joan Antoni Marín, va exposar les millores 
del pla parcial i del projecte d’urbanització del sector N que el fan 
més atractiu i competitiu:
•	 Ampliació dels usos. Es poden incloure equipaments d’usos 

educatius, esportius, etc.
•	 Increment del percentatge d’ocupació de les parcel·les del 50% 

al 70%.
•	 Disminució de les separacions a llindars.
•	 Alteració de l’edificabilitat prevista, passant de planta més altell 

a planta baixa + 3.
•	 Increment de l’alçada de les naus. Les naus en filera podran 

tenir una alçada d’11 m i les naus aïllades, de 15 m, tot i que 

podran arribar fins als 22 m per permetre, per exemple, la im-
plantació de magatzems logístics automàtics.

•	 Possibilitat de subdivisió de les parcel·les en règim de divisió 
horitzontal per facilitar la construcció d’un conjunt de naus in-
dustrials petites en una parcel·la gran.

•	 Optimització i reducció dels metres quadrats de vials projectats 
i rotondes.

•	 Supressió dels dipòsits de retenció d’aigües pluvials.
•	 Replantejament de la xarxa de subministrament elèctric: inter-

connexió dels circuits de mitja tensió i electrificació baixa dels 
subministres existents i electrificació mitja de tot el polígon.

•	 Priorització dels criteris ecològics i de sostenibilitat, en especial 
per a les zones verdes i els torrents, en el disseny del projecte.

A banda dels dubtes sobre la viabilitat del projecte, l’oposició va plan-
tejar altres qüestions. LFI va preguntar què passaria amb aquells 
propietaris que no poguessin fer front als costos d’urbanització. L’al-
calde va explicar que “tot i que l’Ajuntament no farà de banc de ningú, 
en el cas que algú no pugui pagar, intentarem buscar solucions”.

CpF va mostrar-se contrària al fet que el pla parcial inclogui una 
reserva del sòl per al traçat del Quart Cinturó. Segons el govern de 
l’Ajuntament, aquesta era una de les condicions que va imposar la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per aprovar el pla.

ERC va titllar el govern de planificar el sector N amb la inclusió 
d’usos comercials i va posar en dubte que el Parlament voti una es-
mena als pressupostos de la Generalitat per aprovar una excepció a 
la llei de comerç. L’alcalde va respondre que l’Ajuntament continu-
arà intentant que s’hi puguin implantar usos comercials perquè pot 
contribuir a generar riquesa però va negar que el plantejament del 
sector N s’hagi basat en aquest supòsit.

Per la seva banda, PxC va expressar la seva sorpresa per l’anun-
ci del govern municipal d’ubicar el Centre de Tecnificació de Natació 
Sincronitzada en un espai concret del sector N sense haver fet una 
reparcel·lació prèvia del terreny.
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El regidor d’Urbanisme, Joan Antoni Marín, al ple extraordinari
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L’Escola Colors, amb la donació de sang
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Nens i nenes de l’Escola Colors amb la seva mestra

Visita d’empresaris 
de Florida
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La trobada va tenir lloc a la sala de plens de l’Ajuntament

Neixen els Gegants 
de les Franqueses

E
l 19 de novembre una delegació del Comtat de Manatee, de 
l’estat de Florida (EUA), va ser a les Franqueses per explicar 
als empresaris locals les oportunitats de negoci que ofereix 
l’àrea de Manatee i Sarasota. A la trobada es va posar de 

manifest la voluntat de crear ponts que enforteixin les economies 
de les dues regions. La jornada estava organitzada per l’àrea de 
Dinamització Econòmica i l’empresa Peralta&Olano Advocats.

A
l mes de desembre va néixer l’Associació Gegants de 
les Franqueses. Un grup de franquesins i franquesines 
impulsen la creació d’una colla gegantera a través d’aquesta 
entitat i conviden tothom a participar-hi. 

Per a més informació podeu adreçar-vos al Patronat Municipal 
de Cultura, Educació, Infància i Joventut al Centre Cultural Can 
Ganduxer (avinguda de la Sagrera, 1. Corró d’Avall / 938 466 506) 
o també podeu contactar-hi a través de l’adreça electrònica 
gegantslesfranqueses@gmail.com.  

El carrer de Puig-
graciós, de doble 
sentit

D
es del 15 de desembre, el tram del carrer de Puiggraciós 
que va des de la carretera de Ribes fins al passeig del 
Tagamanent ha passat a ser de doble sentit de circulació, 
de manera permanent.

E
l proper 29 de gener de 2015 de 15.30 a 19 h tothom qui ho 
vulgui podrà donar sang a l’Escola Colors. Els alumnes 
de 4t de l’escola han organitzat, en col·laboració amb el 
Banc de Sang i Teixits de Catalunya, la 3a Campanya de 
Donació de Sang de l’Escola Colors per a tots els ciuta-

dans i ciutadanes del municipi que ho vulguin i especialment per a 
totes les seves famílies i altres membres de la comunitat educativa.

La iniciativa, que l’escola duu a terme des de 2013, neix de la 
voluntat del Banc de Sang i Teixits de Catalunya de realitzar, amb els 
centres educatius, un Projecte d’Aprenentatge i Servei (www.apre-
nentatgeservei.org). Per a l’Escola Colors, que segueix un projecte 
educatiu fonamentat en l’educació de valors, aquesta és una activi-
tat cabdal en el projecte. La classe dels alumnes de 4t de Primària 
treballa de valent en l’organització de la campanya amb l’ànim de 
convidar i atraure-hi els veïns i veïnes de Bellavista i del municipi.
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[ actualitat ]

La Zona Esportiva de Llerona ja té bar

E
ls usuaris de la Zona Esportiva de Llerona ja disposen d’un 
bar amb terrassa i dos lavabos al camp de futbol. Es tracta 
d’uns mòduls prefabricats situats a la banda est del camp de 
futbol. Entre el mòdul del bar i el mòdul dels serveis hi ha una 

terrassa coberta amb una pèrgola. Aquestes estructures estan al 
nivell del camp de futbol, i aprofitant el desnivell del sòl, a sota s’hi 
ha construït un soterrani que fa de magatzem i bugaderia. En total, 
la nova superfície consta de 43,20 m2.

El concurs per fer-se càrrec del servei d’explotació del bar i bu-
gaderia del camp de futbol de Llerona s’ha adjudicat a Lluís Pocurull 
per un període de quatre anys prorrogables a dos més. L’adjudicatari 
es compromet a pagar a l’Ajuntament un cànon fix mensual de 811 
euros, un cànon anual de contribució a les despeses de subministra-
ment del 5,1% i a fer inversions en l’espai per un import de 5.817,68 
euros.
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El bar uns dies abans de la seva inauguració

Nou pistes de pàdel al Sector V 

L
a Junta de Govern Local de les Franqueses va adjudicar, a 
principis del mes de desembre, la construcció i explotació de 
nou pistes de pàdel en una parcel·la d’equipaments situada en 
el Sector V, concretament entre el Camí Antic de Vic i el carrer 

de Can Ribes del polígon industrial Congost de Corró d’Avall. 
L’adjudicació de l’ús privatiu d’aquest bé de domini públic per un 

període de vint anys improrrogables ha recaigut en María Ángeles 
Roca i Ángel Marcos, que pagaran un cànon anual de 6.010 € i faran 
una inversió de 301.000 euros, IVA exclòs. 

A banda de les nou pistes de pàdel, homologades per la Federació 
Catalana de Pàdel, també hi haurà un edifici que albergarà serveis 
addicionals com vestidors, botiga o bar així com una zona destinada 
a l’aparcament de vehicles. Està previst que la construcció d’aquesta 
instal·lació comenci en breu i que es pugui inaugurar al mes d’abril. 
Més endavant s’estudiarà la possibilitat d’ampliar la superfície. Imatge virtual del nou equipament esportiu
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Més de 800 persones assisteixen a la 
4a Festa de la Mongeta del Ganxet

L
a intensa pluja que va caure el diumenge 30 de novembre al 
matí no va ser prou obstacle perquè no es pogués celebrar 
amb normalitat la 4a Festa de la Mongeta del Ganxet de les 
Franqueses, ja que es va poder desenvolupar a sota de l’enve-

lat que des de l’estiu té Llerona just al costat de les Antigues Escoles, 
lloc on s’han fet les altres edicions. L’exposició de plats del 3r Con-
curs de Cuina, però, sí que es va realitzar a l’edifici de les Antigues 
Escoles, seu del Consell del Poble de Llerona, organitzador junta-
ment amb l’àrea d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat de l’Ajunta-
ment, de la festa d’homenatge a la mongeta del ganxet.

Així doncs, més de 800 persones van passar al llarg de tot el matí 
per l’envelat de Llerona, una de les quals la cuinera amb més estre-
lles Michelin de tot el món, Carme Ruscalleda, que va ser la convida-
da d’honor de la festa. Ruscalleda va fer gala de la seva simpatia i va 
deixar-se fotografiar amb tothom que li ho demanava i va intercan-
viar paraules amb tots i cadascun dels paradistes –una desena– que 
van vendre productes de la terra a dins l’envelat.

En el seu parlament, Ruscalleda va voler ressaltar el valor cultu-
ral que té el món de la cuina i va destacar els beneficis del producte 
estrella de les terres lleronines, la mongeta del ganxet. “A casa ens 
la mengem de totes maneres, tot sovint bullides amb un raig d’oli, ja 
que a aquest llegum no li cal gran cosa més per gaudir del seu gust 
tan especial”, va dir.

3r Concurs de Cuina de la Mongeta del Ganxet
Carme Ruscalleda també va ser l’encarregada d’anunciar els pre-
miats del 3r Concurs de Cuina de la Mongeta del Ganxet, que van 
guanyar David Casares i Maria Carreres amb el plat Mongetes amb 

dauets de peus de porc i trompetes de la mort. El segon premi va ser 
per a Maria Teresa Piñol, autora del plat Essències de la terra, re-
alitzat amb bacallà i panses i pinyons. Enguany s’hi van presentar 
una quinzena de plats, i el jurat en va destacar la gran sofisticació 
de la majoria de propostes. La tercera edició del concurs de cuina 
va tenir com a jurat l’Ada Parellada, del restaurant Semproniana; 
Pere Chias, del restaurant La Font de Prades i president del Gremi 
de Restauració de Barcelona; i Jordi Roca, del restaurant La Masia.

Llibre La cuina del ganxet

Justament l’Ada Parellada va ser una de les protagonistes de la festa, 
ja que mentre se servia a tots els assistents el tast de mongetes amb 

cansalada i botifarra, es va fer un fart de signar exemplars del llibre 
La cuina del ganxet amb 50 receptes de la mateixa Ada Parellada i 
fotografies de Xavi Solanas. Diumenge va ser el primer dia que es 
posava a la venda i se’n van vendre un total de 62 exemplars. El llibre 
es pot comprar al Centre Cultural Can Ganduxer, a Can Ribas-Centre 
de Recursos Agraris i a les llibreries L’Espolsada, de Corró d’Avall, i 
La Gralla, de Granollers.

La festa també va incloure, com no podia ser d’altra manera, la 
tradicional batuda i garbellada de les mongetes. Un espectacle que 
mostra com es destriaven les mongetes de les tavelles antigament 
per poder-les consumir. Als quatre batedors de Llerona, enguany 
s’hi van afegir dues triadores de la Garriga, que van ensenyar com 
es realitza l’últim pas del procés, que consisteix a treure’n totes les 
impureses. L’acte va estar comentat en tot moment per la humorista 
Mayte Carreras, que va animar la festa tot fent d’speaker.

Un altre moment especial d’aquesta festa va ser quan es va donar 
el record a les personalitats convidades a l’acte, que, a banda de la 
tradicional panera amb productes de proximitat, van rebre una culle-
ra amb mongetes de plata obra de l’orfebre lleroní Xavier Cervera. 
El record, que s’estrenava en aquesta festa, s’ha fet amb la intenció 
d’homenatjar tot el poble de Llerona.

En els parlaments de les autoritats presents a l’acte, l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, va dir que “aquest any és clara-
ment el de la consolidació de la festa, el programa ha estat insupe-
rable”, i va voler agrair públicament la implicació de la regidora Rosa 
Maria Pruna, del Jaume i l’Alena de la Casa de la Mestra, cuiners de 
les mongetes que se serveixen durant la festa, i de cadascun dels 
membres del Consell del Poble de Llerona perquè aquesta festa pu-
gui tirar endavant.

Rosa Maria Pruna, regidora d’Agricultura, Territori i Sostenibi-
litat i presidenta del Consell del Poble de Llerona, va agrair la pre-
sència de tots els assistents a la festa, “que és un homenatge als 
pagesos i pageses de Llerona i al seu producte estrella”.

La celebració va comptar amb la cuinera de més estrelles Michelin del 

món, Carme Ruscalleda, com a convidada d’honor 
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Dues triadores van mostrar com es realitzava la darrera fase del procés
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Els batedors de Llerona, amb les autoritats i personalitats assistents

Totes les fotografies al 
Flickr 
Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès
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Més de 8.000 persones visiten la 19a Fira 
Mercat de Nadal i 10a Fira d’Entitats

A
quest cap de setmana passat, 13 i 14 de desembre, més de 
8.000 persones van acostar-se en algun moment a la 19a 
Fira Mercat de Nadal i 10a Fira d’Entitats de les Franqueses. 
La mostra, organitzada per l’àrea de Dinamització Econòmi-

ca, es va repartir en diferents punts de la Rambla de la carretera de 
Ribes, de la plaça de l’Ajuntament i de la plaça de Can Font. L’alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor de Dinamització Econòmica, Javier Ál-
varez, van ser els encarregats de donar el tret de sortida a un cap de 
setmana farcit d’activitats i actes per a totes les edats. 

A la Rambla s’hi van aplegar més de cinquanta parades d’arte-
sans i l’envelat de les entitats, que va comptar amb la participació 
d’una cinquantena d’associacions del municipi que durant tot el cap 
de setmana van donar-se a conèixer a la ciutadania i van enriquir la 
programació de la Fira amb una pila d’activitats variades: degustaci-
ons i tasts, manualitats, tallers, exhibicions de cotxes, curses d’es-
calèxtric sobre neu, concerts corals, balls, circuits esportius...

Paral·lelament, la plaça de Can Font acollia diverses activitats 
esportives i enguany, com a novetat, diumenge al matí s’hi podien 
ballar sardanes amb experts que ensenyaven a comptar els passos 
als més novells. A l’envelat de la plaça de l’Ajuntament un dels actes 
que va aplegar més públic van ser les classes de zumba de dissabte 
al matí i les havaneres del diumenge a la tarda, una altra novetat de 
la Fira. 

Com cada any entre els més petits va triomfar el cagatió, amb mi-
lers de regals; l’envelat dels animals on es va habilitar una zona per 
acariciar-los; i els inflables. Per als adults, un dels actes estrella de 
la Fira va ser el Concert de Nadal que l’Orquestra del Montsalvat va 
oferir el dissabte a la nit a l’església de Santa Eulàlia. Una orques-
tra de corda, dirigida per Francesc Prat, i el tenor David Alegret van 
interpretar la versió de La Creació, de F.J.Haydn davant d’unes 300 
persones. 

La fira va tancar-se diumenge a la tarda amb el tradicional lliura-
ment de premis al millor dibuix del concurs infantil i al millor estand 
de la fira d’entitats. La guanyadora del concurs infantil de dibuix, 
l’obra de la qual serà el motiu de la portada de la publicitat de la fira 
de l’any vinent, va ser l’Àgueda Surós de 10 anys. El premi al millor 
estand se’l va endur el Grup de Diables Els Encendraires. 

El dilluns 15 es va efectuar el sorteig d’un vol amb helicòpter pel 
municipi. El premi se’l va emportar Jordi Blanché. Per participar-hi 
s’havia d’omplir una butlleta de l’estand de l’Ajuntament. 

Solidaris amb La Marató de TV3
Les Franqueses va tornar a donar els beneficis de la Fira a La Marató 
de TV3. Gràcies als donatius que es van fer a través de quatre actes 
–el tast d’escudella (450 racions), la botifarrada (400 racions), les 
classes de zumba i el concert– es van recollir 3.012,94 euros.  

Una cinquantena d’associacions del municipi participen a la Fira



11

Totes les fotografies al Flickr 
Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès







[ espectacles ]

IX Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars

Venda d’entrades 1 h 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 

THE MAGOMIC SHOW
Gromic Visual Comedy   

17 de gener
 18 h Casal Cultural de Corró d’Avall
Recomanat per a públic familiar
Durada: 45 minuts

Un adorable rodamón, un públic interactiu, 
una trobada inoblidable. Tendre espectacle 
d’humor visual on la senzillesa es torna 
màgica.

Creació i interpretació: Michaël Gueulette

2princesesbarbudes

31 de gener 
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Espectacle musical per a tota la família 
Durada: 50 minuts

Somnis, endevinalles, angelets, bèsties 
nocturnes, observacions telescòpiques 
apareixen en aquest espectacle de cançons, 
amb els instruments de joguina marca de la 
casa de les barbudes. 

Direcció: Ingrid Domingo i Jordi Farrés
Interpretació: Helena Casas, Marc Marcé i 
Ildefons Alonso

ENCICLOPÈDIA BAIXETA DE LA NIT

14



IX Mostra d’Arts Escèniques “Festival dels Amateurs”

EL TEMPS I ELS CONWAY
Associació Teatral El Partiquí 

de Barcelona

10 de gener
21 h Teatre Auditori de Bellavista 
Comèdia costumista
Durada: 2 h 5 min

La història d’una família anglesa benestant, 
just acabada la Gran Guerra. L’aniversari 
d’una de les filles és motiu de festa. Vint 
anys després, la situació fa un tomb 
inesperat.

Autor: J.B. Priestley
Direcció: Marina Julià

Cia. Quatre per Quatre 
de Granollers 

24 de gener
21.30 h Teatre Auditori de Bellavista 
Tragicomèdia
Durada: 2 h 15 minuts

Clara Zachanassian visita el seu poble 
natal, Güllen, d’on fa 45 anys va fugir, pobra 
i traïdorament enganyada. Una de les 
grans peces de teatre clàssic contemporani 
centreeuropeu.

Autor: Friedrich Dürrenmatt
Direcció: Dusan Tomic

Venda d’entrades 1 h 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 

LA VISITA DE LA VELLA DAMA   

15
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[ agenda ]

Espais de lectura: comentari i tertúlia del llibre 

La Roca de Tanios d’Amin Maalouf

18 h Biblioteca Municipal

08 dijous

Festa del pijama: gimcana, sopar de somni i 

festa a la llum de les estrelles.  Preu: 10 euros 

per als socis i 16 euros per als no socis

19-23 h Casal de la Teia

Org. Casal de la Teia

16 divendres

23è Cros Escolar i 20è Cros Popular de les 

Franqueses al parc de Milpins de Corró d’Avall. 

Inscripcions: gratuïtes. Es poden formalitzar el 

mateix dia de l’activitat fins a 15 minuts abans 

de l’inici de cada cursa. Obsequis per a tots els 

participants. Informació: www.lesfranqueses.cat 

9.30 h Cros popular (nascuts el 1997 i anteriors)

10 h Cros escolar (horaris de sortida segons 

categoria) (nascuts entre l’any 1999 i 2011)

17 dissabte

Passada dels Tres Tombs 

10 h Concentració a la plaça de l’Espolsada

11 h Missa a l’església de Santa Eulàlia 

12-14.30 h Benedicció i passada

Org. Comissió de Festes de Sant Antoni Abat

Col·l. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

18 diumenge

Xerrada: I si es passen el dia connectats, què? 

Usos adolescents de les pantalles a càrrec de 

Jordi Bernabeu, psicòleg i educador 

19 h Biblioteca de l’Institut El Til·ler 

Org. Institut i AMPA de l’Institut El Til·ler 

20 dimarts

La rotllana: parlem amb Anaïs Cerrillo, 

psicòloga infantil 

17-19 h (lloc a determinar)

Org. Associació Espai Nadó-Infant 

22 dijous

Projecció de la pel·lícula Film Town of Runners. 

Informació: 938 494 801

21 h Can Ribas-Centre de Recursos Agraris

Org. Associació Atlètica Les Franqueses 

25 diumenge
Espectacle musical: El día que me quieras a 

càrrec del Cor Amics de la Unió de Granollers i 

del Cor Ampacanta de Mollet

18 h Teatre Auditori de Bellavista

Sortida de natura: la Font de Can Vallfigueres 

de Samalús. Inscripcions: acc@lacivica.com

9 h Sortida des del Centre Cultural Can Ganduxer 

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall 

23 divendres

L’hora del conte: Jack Frost. Preu: gratuït per als 

socis i 4 euros per als no socis

18-19 h Casal de la Teia

Org. Casal de la Teia

28 dimecres

3a Campanya de donació de sang de l’Escola 

Colors a càrrec dels alumnes de 4t de Primària

15.30-19 h Escola Colors 

Org. Escola Colors

Col·l. Banc de Sang i Teixits de Catalunya

Juguem: fem construccions. Inscripcions: abans 

del 27 de gener a lesfranqueses.espai.nado@

gmail.com

17-19 h (lloc a determinar)

Org. Associació Espai Nadó-Infant 

Hora del conte: Traspatràs a càrrec de Ruskus 

Patruskus. Un espectacle sobre l’educació viària

17.30 h Biblioteca Municipal

29 dijous

Sortida al Planetari del Museu de la Tela. Preu: 

5 euros i 7 euros. Inscripcions: obertes

9-17 h Sortides des del Centre Cultural de 

Bellavista i el Centre Cultural Can Ganduxer

Sortida a l’Skating de Barcelona. Preu: 10 euros 

i 15 euros. Inscripcions: obertes

9-17 h Sortides des del Centre Cultural de 

Bellavista i el Centre Cultural Can Ganduxer

31 dissabte

TORNEIG DE BÀSQUET D’ANY NOU

Del 2 al 4 de gener. Categories premini i mini 

femení i masculí

9 h Pavelló Poliesportiu Municipal

Informació: www.cblesfranqueses.com

Org. CB Les Franqueses

PORTES OBERTES AL CASAL DE LA TEIA

Del 8 al 9 de gener 

17-19 h Casal de la Teia

Org. Casal de la Teia

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS

Diumenges 11, 18 i 25 de gener

11-13 h Circuit de Cal Gavatx

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

CARNESTOLTES

El 14 de febrer es celebra el Carnestoltes 

a Corró d’Avall. Les bases per participar al 

Concurs de Comparses i la fitxa d’inscripció 

es podran consultar a partir del 20 de gener a 

www.lesfranqueses.cat 

Espai Zero. Ítaca: taller de fotografia. Il·lustrem 

un relat. Inscripcions: prèvies a la Biblioteca 

Municipal / 938 404 388

17.30-19 h Centre Cultural de Bellavista 

30 divendres

CONCERT D’ANY NOU

Amb l’Orquestra Maravella 

1 de gener 

19 h Teatre Auditori de Bellavista

Preu: 18 i 15 euros (reduït per a majors de 

65 anys, pensionistes, menors de 25 anys 

i entrades anticipades). Venda anticipada 

a partir del 15 de desembre, de dl a dv no 

festius, de les 15.30 a les 20.30 h, a la taquilla 

del teatre i el mateix dia del concert a partir 

de les 17 h. Les entrades també es poden 

adquirir a través de www.codetickets.com

HORARI EXTRAORDINARI DE LA SALA 

D’ESTUDI DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Del 3 al 31 de gener. Dt, dc, ds i dg de 10 a 

14 h i de dl a dg de 16 a 22 h. Els dies 5 i 6 de 

gener, la sala d’estudi romandrà tancada 
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“Vinet, qui et va batejar?
L’agost, que em va remullar”

“Pel gener, bodes de gats
i marramaus pels terrats”

Els actes de l’agenda 

queden subjectes a 

possibles canvis. 

Consulteu-la al web 

municipal: 

TALLERS DE L’ESPAI NADÓ-INFANT

•	 Bressola’m. Del 21 de gener a l’11 de 

febrer. Dc d’11 a 11.45 h

•	 Ralet-ralet. Del 21 de gener a l’11 de 

març. Dc de 17 a 17.45 h

Els tallers s’imparteixen al Centre Cultural 

de Bellavista. Inscripcions i informació: 

lesfranqueses.espai.nado@gmail.com 

Org. Associació Espai Nadó-Infant 

LES CAVALCADES DELS REIS D’ORIENT 

Corró d’Amunt

02 divendres

6è Parc de Nadal i recepció dels patges reials 

a les Antigues Escoles de Corró d’Amunt. 

Informació 678 313 534 (Carme Castellà)

16-20 h Visita al pessebre 

16 h Taller de fanalets 

17 h Actuació d’un grup d’animació

18 h Recepció i lliurament de cartes als 

patges reials

19 h Xocolatada

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

Bellavista

02 divendres

Taller de fanalets

17 h Centre Social i Cultural de Bellavista

Org. Associació de Veïns de Bellavista

05 dilluns

Cavalcada de Reis

17.10 h Arribada en helicòpter de Ses 

Majestats els Reis d’Orient a la Zona 

Esportiva Municipal de Bellavista (davant la 

Biblioteca Municipal)

18 h Cavalcada pels carrers de Bellavista. 

El recorregut finalitza al Centre Cultural de 

Bellavista

20 h Xocolatada i recepció i lliurament de 

cartes a Ses Majestats els Reis d’Orient

Org. Associació de Veïns de Bellavista

Els Reis arriben per l’aire!

Llerona

05 dilluns

Cavalcada de Reis a les Antigues Escoles de 

Llerona

17 h Taller de fanalets 

18.30 h Cavalcada pels carrers de Llerona. El 

recorregut finalitza a les Antigues Escoles de 

Llerona

19.30 h Recepció i lliurament de cartes a Ses 

Majestats els Reis d’Orient

Org. Festes Laurona

Corró d’Avall

05 dilluns

Cavalcada de Reis a la plaça de l’Ajuntament

12 h i 16 h Taller de fanalets

16.30 h Xocolatada

16.45 h Actuació d’un grup d’animació

17.35 h Arribada en helicòpter de Ses 

Majestats els Reis d’Orient a la plaça de Joan 

Sanpera (darrera de l’Ajuntament)

18.25 h Inici de la cavalcada

19.25 h Recepció i lliurament de cartes a 

Ses Majestats els Reis d’Orient a la plaça de 

l’Espolsada

Col·l. AMPA Escola Camins, Assoc. Cívica i 

Cultural, Assoc. d’Educació en el Lleure La 

Teia, AEH Les Franqueses, Centre Municipal 

de Joves, Centre de Modelisme, Clàssic Car 

Les Franqueses, Comissió de la Festa Major 

de Corró d’Avall i Diables Els Encendraires

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

TALLER DE RECERCA DE FEINA

Dt d’11 a 13h 

CURSOS DE FORMACIÓ 

•	 Anglès I (iniciació). Del 12 de gener al 26 

de març. Dl i dc d’11.15 a 12.30 h 

•	 Anglès II. Del 13 de gener al 26 de març. 

Dt i dj de 9.30 a 10.45 h 

•	 Castellà: aprenem a llegir i escriure. 

Del 12 de gener al 27 de març. Dl de 9.30 

a 10.30 h i dv de 10 a 11 h

•	 Taller per a emprenedors: Vols muntar 

un negoci o tens una idea? T’expliquem 

els passos a seguir. 29 de gener. Dj de 

9.30 a 11.30 h

FORMACIÓ OCUPACIONAL

•	 Monitor de lleure

•	 Director de lleure

•	 Anglès (nivell preparació PET)

Els cursos s’imparteixen a Can Ribas-

Centre de Recursos Agraris. Inscripcions 

i informació: 938 443 040 / dinamitzacio@

lesfranqueses.cat

AULES D’INTERNET

Cursos d’informàtica de 16 hores de durada: 

•	 Informàtica I (febrer)

•	 Informàtica II (març)

•	 Informàtica III (abril)

•	 La informació a l’abast (maig)

Els cursos s’imparteixen al Centre Cultural de 

Bellavista i al Centre Cultural Can Ganduxer. 

Inscripcions: a partir del 13 de gener a la 

Biblioteca Municipal. Informació: 938 404 388 

/ biblioteca.franqueses@lesfranqueses.cat

ACTIVITATS 
www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitats-

esportives-i-de-lleure

Novetat!

ELS PASTORETS DE LES FRANQUESES 

Un somni fet realitat... 

Una obra d’Albert Vilar

3 i 4 de gener 

•	 Dissabte a les 20 h al Teatre Auditori de 

Bellavista 

•	 Diumenge a les 18 h al Teatre Auditori de 

Bellavista

Preu: 10 euros i 6 euros per als menors de 12 

anys. Venda anticipada del 15 de desembre al 

2 de gener, de dl a dv no festius, de les 15.30 

a les 20.30 h, a la taquilla del teatre. Les 

entrades també es poden adquirir a través 

de www.codetickets.com. El mateix dia de la 

funció, dues hores abans de l’espectacle, les 

entrades es poden comprar a la taquilla del 

teatre per 12 euros per als adults, 10 euros 

per als jubilats i 6 euros per als menors de 

12 anys

Col·l. Companyia de Teatre Frec a Frec

ARTEMISIA, ART&TENDÈNCIES 

•	 Fins al 9 de gener: Exposició de pintura 

de Guillermo Martí Ceballos 

•	 9 de gener, a les 21 h: Concert de música 

folk amb Hugo Nubiola 

•	 16 de gener, a les 20.30 h: Inauguració de 

l’exposició d’Eduardo Malvehy 

•	 Durant tot el mes: Showroom

Informació: www.artemisiacultura.com

Org. Artemisia, Art&Tendències

CASALS INFANTILS MUNICIPALS, CENTRES 

MUNICIPALS DE JOVES I ESPAI ZERO

Actvitats infantils i juvenils. Inscripcions i 

informació: Centre Cultural de Bellavista (938 

405 781), Centre Cultural Can Ganduxer (938 

466 506) i Espai Zero (938 404 624)
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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

El parlament de Catalunya aprova la llei de transparència. Aquesta llei suposa un canvi de paradigma en la relació entre l’administració i els 
ciutadans ja que facilitarà l’accés a tota la informació pública i millorarà la qualitat democràtica de Catalunya. Restablir la confiança. La llei 
es vertebra al voltant de tres grans objectius que són garantir la transparència de l’Administració Pública catalana, regular el dret d’accés 
a la informació dels ciutadans i la relació entre els ens (tant públics com privats) amb l’Administració i establir uns principis de bon govern 
per als alts càrrecs i personal de l’Administració. Aquesta llei de transparència aprofundeix i concreta molts dels aspectes inclosos en les 51 
mesures que va proposar el president Mas per restablir la confiança entre la ciutadania i les institucions. A les Franqueses bona part de les 
mesures de la Llei ja fa temps que les apliquem. Per finalitzar, desde CiU LFdV us volem desitjar un venturós 2015.

L’atur, l’augment de les desigualtats, la manca d’oportunitats per els joves i els adults en atur de llarga durada, la pobresa infantil i la po-
bresa energètica, són en conjunt, els temes més importants que tenim sobre la taula. Parlem de pressupostos del 2015, amb criteris de 
racionalitat, eliminant préstecs bancaris en temes com el Centre Cultural i trobant noves fórmules per què es pugui realitzar. Augmentem 
les partides en las àrees socials, amb un 15% mes respecte del 2014. Beques llibres, menjador, projectes per la prevenció de risc social per 
infants i adolescents, plans d’ocupació i ajudes a les famílies en situació molt crítica. Els Socialistes considerem que es important la gestió 
econòmica, l’assistència als ciutadans i la defensa dels drets dels infants. Hem de continuar parlant de tots aquests temes, de les necessitats 
de nostra societat, el que dóna sentit a la nostra lluita contra les desigualtats socials, i no perdre de vista la realitat.

PER QUÈ ENS HEM OBLIDAT DE LA LLICÈNCIA A MERCADONA? És evident que la llicència d’activitats i de construcció que la Junta de 
Govern, formada pels regidors del PSC i Ribalta al capdavant, va concedir a Mercadora va ser incorrecta i no tenia cap tipus de fonament. 
Mesos després els diferents grups del nou govern es van personar a la Fiscalia de Barcelona per denunciar presumptes irregularitats. De 
moment, el procés segueix el seu curs perquè el jutjat en dicti sentència. Però el que sembla molt sospitós és que ningú no admeti que les 
presumptes irregularitats es van denunciar i que en el polígon del Sector U no es podien concedir aquest tipus de llicència perquè així ho va 
decidir la Generalitat de Catalunya. Aquest fet, per molts interessos que hi tingui qualsevol equip de govern, no es pot canviar. Encara que 
no vulguin reconèixer-ho es dictarà sentència i segurament no agradarà al govern. Això passa per fer les coses malament des d’un principi.

HI HAVIA UNA VEGADA UNA VELLA MANERA DE FER POLÍTICA. Hi havia una vegada un poble de 19.000 habitants on els temes importants 
els debatien i decidien, a les seves juntes, 9 veïns, escollits democràticament com a representants, això sí. Aquests 9 veïns no volien que 
és debatés de manera oberta als plens sobre aquells fets que afectaven la resta. Decidien quines inversions eren les millors per al poble i 
quines s’havien de descartar. Però també hi havia una vegada molts veïns que, cansats d’aquesta opacitat i impotència i que la veu del poble 
no s’escoltés, van començar a reflexionar sobre com millorar el seu poble. Van començar a adonar-se que els temps estan canviant i que 
la vella política era això: vella. Aquests veïns van ser convidats el dissabte dia 10 de gener de 2015 a les 17 h a l’Assemblea Oberta de Les 
Franqueses Imagina. El lloc de trobada serà la nau de Can Ganduxer, a Corró d’Avall. No dubtis a venir. La teva visió del poble és important.

[ 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

NUESTRO ÉXITO. ¿Qué es tener éxito? ¿Acaso es ser reconocido? ¿Es tener mucho dinero? ¿Es poder influir en los demás? Bueno, a continu-
ación explicaremos qué consideramos que es el éxito para nosotros. Después de estos ya casi cuatro años de regiduría, nuestro éxito en la 
política franquesina ha sido el haber podido ayudar de alguna manera, a todas aquellas personas que han necesitado de nosotros; el haberles 
podido impartir conocimiento, el haberles podido guiar o aconsejar, el haberles podido brindar una mano amiga... Este es el verdadero éxito 
para nosotros, la importancia de hacer política local que es la más próxima al ciudadano, en lugar de perder el tiempo con proyectos inútiles o 
inalcanzables; o basándonos en críticas ajenas. ¡Comenzamos este 2015 con ánimo y optimismo, con ganas de seguirle sirviendo al ciudadano 
y mientras esto sea posible, este habrá sido nuestro éxito y por ello nos sentimos muy afortunados!

Bon any! Encetem un 2015 transcendental. Els franquesins/es tindrem l’oportunitat de votar dos o tres cops en diferents eleccions per decidir 
quin futur volem per nosaltres i pels nostres fills. Des d’Esquerra Republicana de Catalunya volem, quan encara falten mesos per decidir la 
composició del nou Ajuntament, reiterar la petició ja feta de comptar amb aquells de vosaltres que compartiu el desig d’una administració  
treballadora, curosa amb els diners de tots, i amb una gestió adreçada a facilitar el dia a dia dels nostres conciutadans en un marc d’equitat i 
transparència. Agrair als que ja heu adreçat a nosaltres el vostre ajut i les vostres aportacions. Els que encara no ho heu fet, teniu aquí el meu 
correu angel.profitos@lesfranqueses.cat i el d’ERC a les Franqueses lesfranqueses@esquerra.org on esperem compartir amb vosaltres tot 
allò que volem pel nostre poble. Ho dèiem fa quatre anys però la frase és cada dia més vigent. Ara és l’hora!

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

MÉS ENDEUTAMENT. Un dels deutes de l’Ajuntament és el préstec per pagar proveïdors que es va firmar el 2012 i que ara es deuen 
6.785.430,72 euros. Però en el darrer Ple, l’alcalde, Francesc Colomé va plantejar el refinançament d’aquests crèdits, però resulta que el 
que fa és demanar 1 milió d’euros més als bancs, i tot i que, en l’informe d’intervenció es diu que tots els diners es destinen a amortitzar 
anticipadament els préstecs, el cert és que l’Ajuntament s’endeuta en 1 milió d’euros més i segons l’alcalde aquests diners són per iniciar 
les obres al Centre Cultural de Corró d’Avall, és a dir, que aquests diners no van a serveis ni a ajudes ni a amortitzar deute. L’import finançat 
ara és de 7.716.345 euros.




