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[ telèfons d’interès ]
Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania
(SAC) de l’Ajuntament. Carretera de Ribes, 2.
938 467 676
Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania
(SAC) de Bellavista. Plaça d’Espanya, 5.
938 615 435
Horari de les oficines:
De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h
Dimarts i dijous de 16 a 18 h

Emergències
Policia Local. 938 467 575
Mossos d’Esquadra. 112
Policia Nacional. 091
Bombers. 112
Ambulàncies-Urgències. 112
Sanitat Respon. 061
Hospital General de Granollers.
938 425 000
Sanitat (demanar hora al metge)
CAP Corró d’Avall. 933 268 901
CAP Les Franqueses. 933 268 901
Transports (atenció al client)
Autobusos Sagalés. 902 130 014
Renfe. 902 320 320
Serveis (atenció al client)
Endesa. 800 760 909
Estabanell Energia. 900 250 260
Gas Natural. 902 200 850
Sorea. 902 250 070
Altres
Correus. 938 495 955
Deixalleria. 937 445 058
Jutjat de Pau. 938 465 578
Notaria. 938 468 611
Recollida de mobles i estris vells. 900 101 338
Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona de Corró d’Avall.
934 729 194
Tanatori de Granollers. 938 618 230
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Millorem la distribució
Si viviu a les Franqueses i no rebeu aquest butlletí a casa
vostra o us arriba en mal estat, feu-nos-ho saber:
938 467 676
comunicacio@lesfranqueses.cat
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El parc del Mas Colomer ja disposa de làmpades i
lluminàries de llum blanca i tecnologia LED

butlletí municipal de
les franqueses
Edició
Ajuntament de les Franqueses
Direcció
Munsa Viure
Redacció
Esteve Garrell
Núria Maynou
Munsa Viure
Fotografia
Ajuntament de les Franqueses
Xavier Solanas
Disseny
JO Comunicació
Maquetació
Munsa Viure
Impressió
Gràfiques Harris
Tiratge
8.000 exemplars gratuïts
Dipòsit legal
B- 3036-1996
La impressió del 5.1 té un cost
de 0,22 euros per butlletí.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ editorial ]

[ sumari ]
L’any 2012 vam tancar l’exercici pressupostari amb 1,3 M€ de superàvit. L’any
2013 amb un resultat pressupostari positiu de 2,2 M€. Crec que aquesta molt
bona gestió econòmica ha de repercutir
directament a la butxaca de la ciutadania i en la millora dels serveis. Així
doncs, l’any passat vam abaixar de forma general tots els impostos i taxes un
1% -l’IBI el vam congelar- i les llicències
d’obertura d’activitats fins a un 50% per
estimular l’emprenedoria i l’ocupació.

Aquest any tornem a fer un nou esforç.
El resultat pressupostari de l’any 2014
també es preveu força positiu i tancarem amb un deute molt assumible del
75% dels ingressos ordinaris que el
pressupost general suporta sense dificultat (podríem arribar al 110% permès per llei). Així doncs, el Ple de l’Ajuntament del
mes d’octubre va aprovar provisionalment les ordenances fiscals per al proper exercici amb un increment de la pressió fiscal zero. És a dir que l’equip de govern ha decidit congelar els impostos i les taxes per al 2015. Tot plegat, com ja us he dit, és fruit
d’una política econòmica que ha aconseguit sanejar els comptes municipals sense deixar
de prestar serveis de qualitat a la ciutadania. La clau ha estat renegociar els diversos
contractes, com ara el de telefonia o el del manteniment dels edificis municipals, entre
molts d’altres, per poder treure’n un estalvi econòmic significatiu sense que se’n ressentexi la prestació.
I és en aquest mateix sentit que s’ha adjudicat un dels contractes més importants de
l’Ajuntament, el del servei de l’enllumenat públic. Millor preu però també millor servei.
Durant els propers sis mesos l’empresa adjudicatària invertirà 1,2 M€ per substituir
totes les làmpades i lluminàries per halogenurs metàl·lics, altrament anomenada llum
blanca, que permeten un resultat molt més eficient i un major estalvi energètic. També
se substituiran 600 lluminàries tipus globus per unes de tecnologia LED. S’implantarà
un sistema de regulació automàtica de la intensitat de la llum de manera que a partir
de la mitjanit baixi la intensitat i també es col·locaran sistemes de control a distància
dels quadres de l’enllumentat públic i altres millores que en aquest butlletí us expliquem. L’objectiu d’aquesta millora és reduir un 30% el consum energètic actual malgrat
s’obrin també tots els punts de llum actualment apagats.

04-12
ACTUALITAT
L’Ajuntament invertirà 1,2 M€ per
substituir les làmpades i lluminàries per
llum blanca i tecnologia LED. L’objectiu
és reduir un 30% el consum energètic

13-17
AGENDA
19a Fira de Nadal i 10a Fira d’Entitats
2a Festa de la Infància: Viu Bellavista
17è Pessebre Vivent
Els Pastorets

18-19
GRUPS
POLÍTICS

Per últim, us convido a gaudir de totes les activitats que s’organitzaran durant aquestes
festes de Nadal. N’hi ha per a totes les edats i gustos. Les tradicions s’han de conservar,
ja que són les que ens fan forts com a poble. BON NADAL i BONES FESTES!

Francesc Colomé i Tenas Alcalde
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[ actualitat ]
Les Franqueses aposta per l’eficiència
energètica i la sostenibilitat
Durant els propers sis mesos s’invertiran 1,2 M€ per substituir totes les
làmpades i lluminàries per llum blanca i tecnologia LED. L’objectiu és
reduir un 30% el consum energètic del municipi

Inversions:
• Substituir totes les làmpades del municipi per halogenurs
metàl·lics, és a dir, per l’anomenada llum blanca que resulta
molt més eficient i permet un major estalvi energètic.
• Implantar un sistema de regulació automàtica de la intensitat
de la llum de manera que a partir de mitjanit baixi la intensitat
de les làmpades.
• Substituir 600 lluminàries de tipus globus –la part superior dels
fanals on a dins hi ha les làmpades– per unes de tecnologia LED
que contribueixin a la reducció de la contaminació lumínica.
• Col·locar un sistema de control a distància dels quadres de l’enllumenat públic.
• Instal·lar proteccions de sobretensió permanents i transitòries
a tots els quadres de l’enllumenat públic.
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M. Viure

L

’Ajuntament, a través de l’àrea d’Obres i Serveis, ha adjudicat el contracte del servei de l’enllumenat públic del municipi
per 2.380.165,25 euros (IVA exclòs). El contracte preveu que el
servei s’ofereixi durant vuit anys i contempla diverses inversions destinades a millorar la qualitat de la llum i a reduir un 30% el
consum energètic del municipi.
L’empresa adjudicatària, Electricitat Boquet, SL, durà a terme
les tasques de manteniment i de control de funcionament de l’enllumenat públic i durant els propers sis mesos realitzarà diverses
inversions valorades en 1.263.471,07 euros (IVA exclòs) a més de
múltiples millores.

El Parc del Mas Colomer ja disposa de les làmapdes i lluminàries noves

Millores:
• Instal·lar enllumenat públic al nucli de Corró d’Amunt, concretament, als carrers Gerani, Tulipa, Gladiol, Camèlia i Lliri.
• Il·luminar el tram de la via d’Europa des del carrer de Bèlgica
fins a la rotonda de la carretera de l’Ametlla. L’objectiu és facilitar-hi la pràctica esportiva i de lleure, especialment, durant
l’hivern, que el sol es pon a mitja tarda.
• Adquirir il·luminació de Nadal per decorar els carrers de les
Franqueses durant les festes.
• Confeccionar un mapa lumínic del municipi.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Comencen les obres per remodelar l’illa
d’equipaments municipals del carrer de
Rosselló de Bellavista

A

finals de novembre estava previst que es donés inici a les
obres de remodelació de l’illa d’equipaments municipals
compresa entre els carrers de Rosselló, del Bosc, de l’Alzina i de la Travessia, per convertir-lo en l’Espai Cívic i Social de Bellavista. En concret, es faran les obres de la fase 1, que
consisteix a reformar i ampliar l’edifici de l’antiga escola bressol
municipal Massagran per ubicar-hi les oficines del Servei d’Atenció
a la Ciutadania, les de Serveis Socials i les del Pla de Barris.
Amb aquesta actuació, l’equip de govern de l’Ajuntament de les
Franqueses vol aconseguir un doble objectiu: d’una banda, agrupar
en un únic equipament els serveis municipals de Bellavista que fins
ara es troben separats, i de l’altra, obtenir un estalvi econòmic important per a les arques municipals, ja que els locals del SAC i del
Pla de Barris són de lloguer.
El finançament per poder dur a terme aquesta actuació prové
de dues subvencions finalistes que cobreixen la totalitat del cost de
l’obra d’aquesta primera fase. Aquestes subvencions provenen de la
Generalitat de Catalunya, a través del Pla de Barris, i de la Diputació
de Barcelona, a través de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat.
La reforma, que portarà a terme la UTE Bibat i Rigel per un import de 299.524 euros més IVA, consisteix a adequar els espais existents a les dues ales de l’edifici (uns 350 m2 de superfície útil), i a
ampliar-ne una part just a la intersecció, que servirà per acollir el
SAC (ara, a la plaça d’Espanya). Aquesta edificació nova, que servirà
també d’entrada a l’equipament, de distribuidor i de sala d’espera,
tindrà una superfície d’uns 25 m2.
A l’ala esquerra s’ubicaran els Serveis Socials de Bellavista, que
actualment es troben al carrer d’Aragó. El nou espai tindrà una recepció, 9 despatxos, sala reunions, un petit arxiu i un office.
Pel que fa a l’ala dreta, s’hi ubicarà una sala polivalent pensada per fer-hi exposicions, xerrades, reunions amb les entitats, etc.,
i l’espai de treball de l’Oficina Tècnica del Pla de Barris, situada en
l’actualitat al passeig d’Andalusia. Aquest espai tindrà una àmplia
sala de treball i un despatx, així com dependències comunes com
ara els serveis.
La previsió de l’Ajuntament és que durant el mes de març de 2015
ja s’hi puguin traslladar tots els serveis.
Fases 2 i 3
El projecte de remodelació de l’Espai Cívic i Social de Bellavista tam-

Imatge virtual de com quedarà l’Espai Cívic i Social de Bellavista

bé inclou la reforma de l’entorn, que es realitzarà en un futur proper. En concret, s’arranjaran els patis existents, tant el que hi ha al
davant de l’antiga escola bressol com el que hi ha davant de l’edifici
que acull l’Escola d’Adults i les activitats d’Apadis, per obrir-los com
a plaça pública per dotar els veïns d’un altre espai de trobada.
Així, en una segona fase, s’obrirà el pati inferior per la cantonada dels carrers de Rosselló i de la Travessia eliminant part del mur
existent i substituint-lo per talussos verds. En aquest espai s’hi formaran tres usos: una àrea d’accés amb rampa, una zona de grades i
una àrea de jocs.
Per millorar el contacte entre les dues places, la de dalt i la de
baix, es reformaran les escales existents amb unes grades i unes
noves escales per millorar-ne l’accessibilitat i per potenciar-hi les
activitats col·lectives. També es preveu crear un nou accés a les places pel carrer de l’Alzina, a l’altura de les grades.
Pel que fa al pati de l’antiga escola bressol, es transformarà en
una nova plaça pública per a usos polivalents. A més es reduiran les
alçades dels murs existents que l’envolten i es convertiran les reixes
actuals en baranes on el desnivell les faci necessàries.
Per últim, durant la fase 3, la darrera, es reurbanitzarà el carrer
de Rosselló convertint-ne el paviment en una plataforma única, és a
dir que voreres i asfalt estaran a un mateix nivell. El projecte preveu
places d’aparcament, arbrat i nou enllumenat, així com soterrar la
línia de llum i la de telefonia.
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[ actualitat ]
Campanya de poda a les Franqueses

M. Viure

A

mitjans de novembre va començar la campanya de poda
dels arbres de l’espai urbà municipal. L’empresa que té adjudicat el servei de manteniment de jardineria de Bellavista,
Corró d’Avall i Llerona ja ha iniciat la poda en aquestes zones. Per altra banda, l’empresa que realitza les tasques de manteniment de les urbanitzacions i els polígons industrials també començarà a treballar-hi abans que acabi l’any.
L’objectiu de la poda és aconseguir un manteniment i un creixement saludable dels arbres, al mateix temps que s’eliminen inconvenients per a les persones i els edificis.
Cal remarcar que molts dels arbres dels carrers de les Franqueses no necessiten que se’ls faci una poda anual, perquè es formen
adequadament sense tapar senyals viaris o tocar façanes, que serien
casos de poda necessària.
Després de fer-los la poda de formació, els arbres necessiten
preferiblement uns 4 anys per a cicatrizar bé i evitar, així, possibles
infestacions de plagues.

Jardiners podant els arbres del carrer de Girona de Bellavista

Aquesta podridura fa que l’arbre sigui fràgil i pugui ser empès per
una ventada o altres causes que el facin caure.

Es tallen els arbres de la plaça Major de Bellavista
Durant la poda també s’actua en arbres en mal estat que siguin irrecuperables o que puguin significar algun perill per als vianants.
És per aquesta raó que s’han tallat els abres de la plaça Major
de Bellavista. Són arbres d’una espècie procedent d’Amèrica que ha
emmalaltit en aquest clima. S’han anat podrint a l’interior del tronc,
de vegades per la part de la soca i de vegades per la part superior.

Matèria de reciclatge
Les restes de la poda, és a dir, les branques i el fullatge que
s’hagin podat durant la campanya, seran aprofitades per
a generar compost. El material es triturarà amb l’objectiu
d’aprofitar-lo per a nous enjardinaments

264 persones grans de les Franqueses
visiten el Parlament de Catalunya
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Sanitat i Gent Gran

E

l dimecres 5 de novembre, 264 persones majors de 65 anys de
les Franqueses van visitar el Palau del Parlament de Catalunya en una excursió emmarcada en el programa de Dinamització Cultural de la Gent Gran que organitza l’Ajuntament a
través de l’àrea de Sanitat i Gent Gran. A banda de la visita al Palau,
ubicat al parc de la Ciutadella, també van poder navegar a bord d’un
catamarà.
El passeig pels espais més emblemàtics del Palau del Parlament
el va conduir un guia especialista que va fer descobrir als visitants
la història de l’edifici, les funcions de la institució i la tasca dels
diputats que representen el poble de Catalunya.
Després de l’esmorzar a la cafeteria del Parlament, els membres de l’expedició franquesina es van traslladar fins al Port Olímpic,
on van pujar a un catamarà per navegar durant 40 minuts per l’interior del Port Vell fins a alta mar, on van poder gaudir de la bellesa de
la vista panoràmica i de la ciutat de Barcelona.
L’excursió es va acabar després del dinar que va tenir lloc al restaurant La Barca del Salamanca, situat al Port Olímpic. Van acompanyar la gent gran en aquesta excursió l’alcalde de les Franqueses,

Els franquesins i franquesines que van gaudir de la sortida

Francesc Colomé; la regidora de Sanitat i Gent Gran, Rosa Maria
Pruna; i la regidora de Cultura, Educació, Infància i Joventut, Rosa
Maria Isidro.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

El 9N, amb 5.250 votants al municipi

U

Eli Pericas

n total de 5.250 franquesins i franquesines van participar
el diumenge 9 de novembre al procés participatiu impulsat
pel Govern de la Generalitat. A les Franqueses l’opció més
votada va ser el doble Sí, amb el 78,40% de la participació.
Aproximadament un terç del cens (majors de 16 anys) va respondre a
les urnes del 9N, en què es consultava el futur polític de Catalunya.
A les Franqueses, la participació va ser gairebé equivalent al
nombre de votants de les últimes eleccions Europees (2014), en què
van votar 5.811 persones. El Govern de la Generalitat considera molt
positius els resultats del procés. En total, 2.305.290 catalans van
participar a la jornada, que va donar la victòria al doble sí amb més
d’un 80% del total dels vots.
Podeu consultar-ne els resultats per municipis al web www.participa2014.cat/resultats o al Facebook de l’ANC Les Franqueses del
Vallès, que facilita les dades del municipi detallades per meses.

Francisco Jiménez, de 105 anys i veí de Llerona , votant al 9N

Resultats del procés participatiu del 9N a les Franqueses del Vallès
Opcions

Sí-Sí

Sí-No

Vots

4.116 (78,40%) 549 (10,46%)

Sí-en blanc

No

En blanc

Altres

Total

44 (0,84%)

302 (5,75%)

23 (0,44%)

216 (4,11%)

5.250 (100%)

Les Franqueses congela els impostos i
les taxes per al 2015

E

l Ple de l’Ajuntament celebrat el dijous 30 d’octubre va aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals
per a l’exercici 2015. L’equip de govern va proposar congelar
els impostos i les taxes per a l’any vinent. En la seva exposició,
l’alcalde de les Franqueses i regidor d’Hisenda, Francesc Colomé, va
dir que “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 haguéssim
volgut 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.
El Ple també va aprovar la cancel·lació dels préstecs formalitzats per l’Ajuntament per tornar al govern de l’Estat els diners que

va deixar als consistoris perquè poguessin pagar els proveïdors:
l’anomenat Plan Rajoy. L’equip de govern franquesí ha pogut renogociar aquest deute amb els bancs. En conseqüència, l’Ajuntament
s’estalviarà 156.000 euros d’interessos cada any.
Un altre punt que es va aprovar va ser la sol·licitud al Ministeri
d’Hisenda i d’Administracions Públiques per ampliar el termini de
reintegrament dels diners provinents de les liquidacions en tributs
de l’Estat que aquesta administració va pagar de més a l’Ajuntament
de les Franqueses els anys 2008 i 2009. A aquesta mesura només s’hi
poden acollir els ajuntaments, com el de les Franqueses, que han fet
els deures i estan en bona situació financera i econòmica. És a dir,
que tenen el deute per sota del límit màxim que fixa la llei, que tenen
superàvit pressupostari i que no incompleixen en més de 30 dies els
terminis de pagaments establerts per la Llei de Morositat. D’aquesta
manera, l’Ajuntament de les Franqueses podrà tornar aquests diners en 20 anys i no en 10 com estava previst.
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[ actualitat ]

L

a Biblioteca Municipal de les Franqueses vol que lectors i
usuaris se sentin com a casa. És per això que, per fer que el
servei proporcioni les majors comoditats possibles, ha creat
uns espais especials destinats a la lectura.
Els nous espais, que s’adrecen a joves i infants, s’han instal·lat a
la planta principal i a la primera planta, en les seccions d’aquestes
franges d’edat. Es tracta de racons decorats amb nou mobiliari i decoració que volen convidar al gaudi de llegir en un ambient acollidor.
Inclouen sofà, catifa i làmpada, entre altres.

Biblioteca Municipal

A la Biblioteca,
com a casa

Una lectora aprofitant el nou racó de la Biblioteca

Reserva en línia de Bellavista, ple de
les pistes de pàdel vida!, a la venda

E

l Patronat Municipal d’Esports, amb la col·laboració del Complex Esportiu Municipal i els adjudicataris de la Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, han engegat un web que
permet llogar les cinc pistes de pàdel del municipi en línia.
L’adreça és www.padellesfranqueses.com.
A través d’aquesta plataforma digital s’engloba tota l’oferta de pistes de pàdel a les Franqueses (les 3 pistes de Corró d’Avall i les 2
de Corró d’Amunt). L’usuari s’haurà de registrar per poder reservar
la pista, el lloguer de la qual s’haurà d’abonar a les instal·lacions
esportives un cop s’hi arribi, tot i que properament es podrà pagar
des del web amb targeta o per paypal. Un cop registrat podrà conèixer quines pistes estan llogades, quins horaris hi ha disponibles, així
com les promocions vigents.
L’empresa que ha realitzat el web és Zettabyte. Properament es
crearà una app per poder fer les reserves des dels aparells mòbils.
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E

l documental Bellavista, ple de vida! és a la venda per un import de 3,5 euros i es pot adquirir a les oficines del Servei
d’Atenció a la Ciutadania (SAC) de l’Ajuntament (tant a les
oficines de la carretera de Ribes número 2, de Corró d’Avall,
com a les oficines de Bellavista, a la plaça d’Espanya número 5).
Bellavista, ple de vida!, amb una durada de 40 minuts, explica la
crònica de la formació del veïnat de Bellavista a partir de les diferents mirades dels seus veïns. La realització va anar a càrrec de la
productora Metròpoli Vídeo Films, SCP, i va ser una iniciativa de la
Taula d’Entitats per la Millora de Bellavista.
Aquest documental forma part de les actuacions que es duen a
terme des del Pla de Barris de Bellavista, concretament en els “Programes de dinamització comunitària, promoció de la xarxa associativa i participació ciutadana”, que compta amb suport econòmic de
la Generalitat de Catalunya a través del Fons de Foment als Barris.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Servei de Suport i Assessorament a les
Comunitats de Veïns de Bellavista

E

Qui el pot sol·licitar?
Qualsevol ciutadà o ciutadana de Bellavista que visqui en una comunitat de veïns.
Com, quan i on s’ha de sol·licitar?
Presentant una sol·licitud a l’Oficina Tècnica del Pla de Barris (passeig d’Andalusia, 15-17. Bellavista).
Horari d’atenció al públic: dilluns de 10 a 14 h i dimecres de 16 a 20 h.

Pla de Barris

l Servei de Suport i Assessorament a les Comunitats de Veïns de Bellavista s’ha tornat a posar en marxa des del 10 de
novembre. Després dels mesos d’estiu, el Pla de Barris ha
reprès la prestació d’aquest servei, públic i gratuït, que té
com a principal objectiu millorar l’organització i el bon funcionament
de les comunitats, fomentant així la convivència i el bon veïnatge.

Una de les sessions dels cursos de gestió de les comunitats de veïns

U

n any després de l’inici del projecte de Restauració del riu
Congost al seu pas per Llerona, el projecte ha arribat al final. Dissabte passat, 25 d’octubre, se’n va fer la cloenda per
part de l’Associació Hàbitats. El biòleg Andreu Salvat, especialista en la gestió de l’entorn fluvial, va explicar i repassar les actuacions que s’han dut a terme dins del projecte i quins han estat els
resultats que s’han obtingut. Amb l’ajuda de voluntariat, l’Associació
Hàbitats va millorar-ne un tram d’un quilòmetre i mig de longitud.
S’hi ha dut a terme una restauració ecològica, amb l’eliminació
de vegetació exòtica i replantació amb vegetació autòctona. La supervivència de les plantacions ha estat altíssima, amb només 2-3
baixes. També s’ha reparat la tanca i l’aguait d’ocells, i s’ha limitat
l’accés a la llera del riu en vehicle.
El projecte, a més, ha promogut la participació ciutadana en la
conservació del medi fluvial a través de voluntariat i d’activitats de
sensibilització. En són exemples les inspeccions al riu i la Nit de ratpenats. En total s’ha comptat amb més de 170 persones al llarg de tot
el projecte i s’ha establert un grup de voluntaris estable que analitzarà l’evolució ecològica del riu dues vegades a l’any.
El projecte ha unit els esforços de les diferents administracions

Agricultura, Territori i Sostenibilitat

Restauració del Congost al seu pas per
Llerona: projecte acomplert

Imatge de la sessió de cloenda

públiques implicades en el territori com el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el Consorci per a la Defensa
de la Conca del Besòs i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
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El terror atrau més de 3.000 persones
a Corró d’Amunt

10

Milnotes

E

l Passatge del Terror de Corró d’Amunt suma seguidors en
cada nova edició. Enguany va acumular més de 3.000 visitants
que, atrets pel terror, van passar per les Antigues Escoles
les nits d’entre el divendres 31 d’octubre i el diumenge 2 de
novembre. La companyia Milnotes, organitzadora del passatge juntament amb l’Associació de Veïns Sant Mamet de Corró d’Amunt, va
ambientar aquest sisè any de passatge en el món del circ.
Dins el passatge, passadissos estrets, llums intermitents i personatges embogits creaven l’ambient terrorífic de l’esdeveniment.
Per a fer l’espera més amena, els visitants que feien cua per entrar
podien veure l’espectacle d’un grup de deu acròbates. Mentrestant
l’organització servia botifarres, castanyes, moniatos i brou, la part
més tradicional catalana de la nit. A banda del passatge també es va
fer el 5è Concurs de Carbasses. Se’n van premiar vint. Els guanyadors van rebre vals de compra de diferents botigues del municipi.

Quatre dels personatges del passatge Horror Circus

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Les Franqueses implanta el Punt
d’Atenció a l’Emprenedor
Mitjançant aquest servei gratuït, es poden gestionar telemàticament i
d’un sol cop fins a 22 tràmits, crear l’empresa en 48 hores i realitzar
l’alta d’activitat al mateix lloc on se’ls assessora per fer el pla d’empresa

Les Franqueses, al servei dels emprenedors i les empreses
Durant l’acte de presentació, l’alcalde, Francesc Colomé, va ressaltar la magnitud de l’àrea de Dinamització Econòmica que des del
1995 ofereix un ampli ventall de serveis a emprenedors i a empre-

M. Viure

L

’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, i el vicepreseident primer i president delegat de l’àrea de Desenvolupament
Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, Ferran Civil,
van presentar el nou Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) del
municipi el dimarts 28 d’octubre, a les 12 h, a la sala de plens de
l’ajuntament de les Franqueses.
L’objectiu principal del PAE és facilitar i simplificar els tràmits
de constitució de determinades formes jurídiques. Mitjançant aquest
nou servei, les persones emprenedores poden gestionar telemàticament i d’un sol cop fins a 22 tràmits amb les diferents administracions implicades; crear l’empresa en 48 hores; estalviar-se
desplaçaments i contactes amb els diversos interlocutors de les administracions, ja que des del mateix punt on s’assessora a l’emprenedor en la maduració de la idea de negoci es pot arribar a tramitar
l’alta d’activitat; i gaudir gratuïtament de tots aquests beneficis en
tràmits, temps i interlocutors.
Per desenvolupar aquest servei, la Diputació de Barcelona i el
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme van signar, fa un any, un
acord de col·laboració. Així, 21 ens locals de la demarcació, entre els
quals l’Ajuntament de les Franqueses, poden esdevenir nous PAE.
El vicepresident primer i president delegat de l’àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, Ferran Civil, va felicitar l’àrea de Dinamització Econòmica de les Franqueses,
encarregada d’oferir aquest servei, perquè, tot i que la presentació
oficial del PAE va tenir lloc a finals d’octubre, a les Franqueses el
PAE funciona des del mes de juliol i des d’aleshores ja s’han realitzat
una desena d’altes d’empreses. Segons Civil, les Franqueses és el
municipi de Catalunya on s’han constituït més empreses en menys
temps a través del PAE.
Ferran Civil va destacar que la iniciativa dels PAE s’emmarca en
l’estratègia de millorar la relació empresa-administració i promoure
l’activitat empresarial a Catalunya.

Encaixada de mans entre l’alcalde i Ferran Civil

ses. Al llarg dels anys els serveis s’han anat incrementant, sempre
amb un alt grau de satisfacció per part dels usuaris (al voltant del
90%), i han sobrepassat l’àmbit municipal per atendre ciutadans i
ciutadanes d’altres municipis. Així, a finals de l’any 2013 es va signar
un acord amb els ajuntaments de la Garriga, Canovelles, l’Ametlla,
Figaró-Montmany i Tagamanent per tal de donar cobertura d’aquests
serveis als ciutadans i ciutadanes que estaven desatesos.
A banda del nou Punt d’Atenció a l’Emprenedor, l’àrea de Dinamització Econòmica posa a disposició de la ciutadania altres serveis
relacionats amb l’emprenedoria i les empreses com ara: assessorament en el procés de creació d’empreses; informació i assessorament sobre el traspàs d’un negoci (Centre Reempresa - www.
reempresa.org/lesfranqueses); Viver d’Empreses; informació, assessorament i mediació sobre l’accés a finançament dels projectes
emprenedors; sensibilització envers l’esperit emprenedor; accions
formatives.
Per a més informació:
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris (camí Antic de Vic, 10)
938 443 040 / dinamitzacio@lesfranqueses.cat
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[ agenda ]
02 dimarts

09 dimarts

Cicle de tallers de microviolència de gènere: Ús
del temps dia a dia a càrrec de Clara Dachs
18-20 h Oficina Tècnica del Pla de Barris
Org. Metges del Món

Espai Zero: taller de regals de l’amic invisible.
Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero: taller d’ambientació de Nadal.
Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

10 dimecres

Conferència: Crisi, retallades i alternatives
per un món millor a càrrec d’Arcadi Oliveras,
economista i professor de la UAB
20 h Biblioteca de l’Institut El Til·ler
Org. Institut i AMPA Institut El Til·ler

Taller de jocs tradicionals. Activitat gratuïta
i adreçada a famílies. Places limitades.
Inscripcions: fins al 4 de desembre. Es
poden formalitzar a través de gador.arilla@
lesfranqueses.com / 938 466 506
17-19.30 h Escola Colors
Col·l. AMPA Escola Colors

04 dijous

11 dijous

Taller d’estampació de samarretres. Activitat
gratuïta i adreçada a famílies. Places limitades.
Inscripcions: fins al 2 de desembre. Es poden
formalitzar a través d’ampajoancamps@gmail.
com / 660 009 661
17-19 h Centre Cultural de Bellavista
Col·l. AMPA Escola Bellavista-Joan Camps

Taller de creació amb família: mandales.
Inscripcions: abans del 9 de desembre a
lesfranqueses.espai.nado@gmail.com
17.30-19 h Antigues Escoles de Llerona
Org. Associació Espai Nadó-Infant

Espais de lectura: comentari de la novel·la
Fahrenheit 451 de Ray Bradbury
17.30 h Biblioteca Municipal
La rotllana: parlem amb José Herrero,
naturòpata i homeòpata infantil
17.30-19 h Antigues Escoles de Llerona
Org. Associació Espai Nadó-Infant

05 divendres
Espai Zero: tast de Gralles a càrrec del grup de
Diables Els Encendraires. Informació: 938 404
624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

07 diumenge
Caminant per Corró d’Amunt. Activitat de 2-3 h
de durada. Cal portar l’esmorzar. Inscripcions:
938 710 621 (Glòria Puig)
9 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

solemne de la patrona Santa Eulàlia de Mèrida
cantada amb la Coral Sonata
12 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

15 dilluns
Taller creatiu de Nadal: decorem el Nadal a
càrrec de TAAP, Taller d’Arquitectura i Arts
Plàstiques. Activitat adreçada a infants a partir
de 4 anys. Places limitades. Inscripcions:
prèvies, a la Biblioteca Municipal (938 404 388)
17.30 h Sala de lectura de Can Ganduxer

16 dimarts
Taller creatiu de Nadal: decorem el Nadal a
càrrec de TAAP, Taller d’Arquitectura i Arts
Plàstiques. Activitat adreçada a infants a partir
de 4 anys. Places limitades. Inscripcions:
prèvies, a la Biblioteca Municipal (938 404 388)
17.30 h Biblioteca Municipal

12 divendres

Espai Zero: taller d’ambientació de Nadal.
Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero: taller d’espalmatòries de Nadal.
Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Entrega de les medalles d’honor de les
Franqueses a Ramon Velayos i José Luis García
Seller
20 h Sala de plens de l’ajuntament

13 dissabte

17 dimecres

Fem el Pessebre de Corró d’Amunt. Informació:
678 313 534 (Carme Castellà)
10-13 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

Hora del conte especial de Nadal en anglès:
The Dinosaurs night before christmas a càrrec de
l’escola d’idiomes del municipi Little English
17.30 h Sala de lectura de Can Ganduxer

Missa parroquial vigília de Santa Eulàlia
19 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

14 diumenge

Concert de Nadal al Teatre Auditori de Bellavista.
Audició de les agrupacions corals i instrumentals
dels alumnes de l’Escola Municipal de Música
18 h Alumnes de sensibilització I, II i III
19 h Alumnes des de B1 fins a aprofundiment
Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany

Inici de les celebracions del 60è aniversari de
benedicció de l’Església de Santa Eulàlia de
Corró d’Avall i 75è aniversari de la col·locació
de la primera pedra del Temple. Missa

Espai Zero: taller d’ambientació de Nadal.
Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista
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29 dilluns

Hora del conte especial de Nadal: Contes de fred
i foc a càrrec de Raquel de Manuel, rondallaire
17.30 h Biblioteca Municipal

Les Quatre Estacions d’Antoni Vivaldi amb
l’Orquestra de Cambra I Musici di Vivaldi, de
Venècia. Glauco Bertagnin, violí solista, i Claudi
Arimany, flauta
21 h Església de Santa Coloma de Marata
Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata i
Centre Cultural de Marata

Biblioteca Municipal

18 dijous

Concert del mes. Audició dels alumnes
d’instrument de l’Escola Municipal de Música
18.30 h Auditori de l’Escola
Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany

21 diumenge
Espectacle musical: Antologia sarsuelística
a càrrec de la Companyia Milnotes i sota la
direcció musical de Daniel Pérez
17 h Teatre Auditori de Bellavista

23 dimarts
Espai Zero: taller de postals de Nadal.
Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

24 dimecres
Vetlla de Nadal a l’Església Sant Mamet
23.30 h Nadal amb poema i missa del Gall.
Acabada la missa s’inaugurarà el pessebre a les
Antigues Escoles de Corró d’Amunt. També es
cantaran nadales i s’oferiran torrons i vi bo
Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt
Col·l. Parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt
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Divendres 19
A partir de les 17 h Centre Cultural de
Bellavista
N. Maynou

Festa dels socis i sòcies de l’Espai Nadó-Infant.
Inscripcions: lesfranqueses.espai.nado@gmail.
com
17.30-19 h Antigues Escoles de Llerona
Org. Associació Espai Nadó-Infant

2a FESTA DE LA INFÀNCIA: VIU BELLAVISTA
19 i 20 de desembre

Infància i Joventut

[ agenda ]

30 dimarts
Espai Zero: taller d’ambientació de Nadal.
Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista
RECOLLIDA SOLIDÀRIA DE JOGUINES
Ajuda’ns perquè cap nen/a de les Franqueses
no es quedi sense joguina aquest nadal
Podeu portar joguines noves, preferentment
didàctiques, als següents punts de recollida:
• Oficines del Servei d’Atenció a la
Ciutadania de Corró d’Avall
De dl a dv de 8.30 a 14 h i dt i dj de 16 a 18
h Carretera de Ribes, 2
• Oficines del Servei d’Atenció a la
Ciutadania de Bellavista
De dl a dv de 8.30 a 14 h i dt i dj de 16 a 18
h Plaça d’Espanya, 5
• Dependències de la Policia Local
De dl a dv de 8 a 20 h Carrer de Rafael
Alberti, 2
• Oficines de Polítiques Socials de Corró
d’Avall
De dl a dv de 8 a 15 h i dt i dj de 16 a 18 h
Carrer de Rafael Alberti, 2
• Oficines de Polítiques Socials de
Bellavista
De dl a dv de 8 a 15 h i dt i dj de 16 a 18 h
Carrer d’Aragó, 24
Col·l. Creu Roja i Obra Social “La Caixa”

• Marató de contes
• Obra de teatre: Interferències a càrrec
dels alumnes de cinquè de l’Escola
Bellavista- Joan Camps, APADIS i
l’Associació Llar d’Avis de Bellavista
• Pica-pica popular
• Jocs medievals
Dissabte 20
A partir de les 11 h Plaça Major de Bellavista
• Xocolatada
• Plantada de Bèsties de foc a càrrec dels
Diables Els Encendraires
• Jocs
• Tallers: percussió familiar, pintura
de samarretes, postals de Nadal amb
tècnica scrap, fanalets de per anar a
rebre a Ses Majestats els Reis d’Orient i
maquillatge, entre d’altres
• Circuit psicomotriu
• Bombolles de sabó
• Rocòdrom i tirolina
• Lliurament de premis del concurs
de fotografia infantil i juvenil
Fotomobilitza’t i del concurs d’adults Fes
un Zoom a Bellavista Intercultural
• Cloenda amb el grup d’animació Més
Tumàcat
Activitats gratuïtes
Informació: 938 405 780 / infanciaijoventut@
lesfranqueses.cat
Col·l. AMPA Escola Bellavista-Joan Camps,
AMPA Escola Colors, Espai Nadó-Infant,
Diables Els Encendraires i Metges del MónBellavista Intercultural

“Vinet, qui et va
“Albatejar?
Nadal,
L’agost,
que em
va aremullar”
neu
a la serra
i pau
la terra”

19a FIRA MERCAT DE NADAL I 10a FIRA
D’ENTITATS
Rambla de la carretera de Ribes (s’hi
ubica l’envelat de les entitats), plaça
de l’Ajuntament (s’hi ubica l’envelat de
l’escenari) i plaça de Can Font

Dissabte 13. De 10 a 20 h

Activitats permanents
• Fira d’Artesans
• Exposició 10a Fira d’Entitats
• Exposició d’animals de granja
• Animació Infantil Caga Tió
Ds i dg de 10 a 13 h
• Atraccions d’inflables i llits elàstics
• Circuit de patins i bicicleta (cal portar
bicicleta i casc). Ds i dg, de 10 a 13 h, a la
plaça de l’Ajuntament
Org. Unió Ciclista Les Franqueses
• Bàdminton. Ds i Dg, de 10 a 13 h, a la
plaça de Can Font
Org. Secció de Bàdminton del Patronat
Municipal d’Esports
• Concurs Infantil de Dibuix. Ds de 10 a
13.45 h i de 16 a 19.45 h. Dg de 10 a 13 h
Org. Associació Educativa Espirall
• Juguem a escacs
Org. Club d’Escacs Les Franqueses
• Juguem al futbolí
Org. Club de Futbol Les Franqueses
• Exposició d’una maqueta ferroviària
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via
Oberta
• Exhibició de cotxes
Org. Associació Camper Club Ganxet i
ADF Montseny Congost
• El joc dels valors
Org. Associació de Botiguers,
Comerciants i Professionals de les
Franqueses
• Taller de trenes africanes. Ds (tot el dia)
Org. Associació Kambin Kafo Femenina
Les Franqueses
• Degustació pica-pica senegalès. Ds (tot
el dia)
Org. Associació Kambin Kafo Femenina
Les Franqueses
• Curses d’escalextric sobre neu
Org. Centre de Modelisme Les
Franqueses
• Manualitats
Org. Festes Laurona, Espai Nadó-Infant,
Associació d’Educació en el Lleure La
Teia, Associació Educativa i Formativa
TBClass, Associació Educativa Espirall

Tast d’escudella. Donatiu per a la Marató de
TV3 (mínim 2 euros).
10.30 h Plaça de l’Ajuntament
Acte inaugural de la fira
11 h Rambla
Classes de zumba (45 min.). Donatiu per a la
Marató de TV3 (mínim 3 euros). Inscripcions:
a partir del 2 de desembre a l’Escola de
Dansa Moving i al Complex Esportiu Municipal
11 i 12 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Escola de Dansa Moving
Tennis al carrer
16 h Plaça de Can Font
Org. Club de Tennis Els Gorchs
Projecció Bellavista, ple de vida!
16.30 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Taula d’Entitats de Bellavista
Exhibició de karate
17.30 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Club Esportiu Karate Nokachi
Mostra de foc de la colla infantil amb
timbalada i gralles
19.15 h Recorregut: des de la Rambla fins a la
plaça de Can Font
Org. Diables Els Encendraires
Mostra de dansa
19.30 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Endansa
Concert de Nadal amb l’Orquestra
Montsalvat: La creació, de Franz Joseph
Haydn. Concert gratuït. Donatiu per a la
Marató de TV3. Places limitades. Recollida
d’invitacions (màx. 4 invitacions per persona)
de l’1 al 12 de desembre, a les oficines del
SAC de l’Ajuntament (ctra. de Ribes, 2), de dl a
dv de 8.30 a 14 h i dt i dj de 16 a 18 h
21 h Església de Santa Eulàlia de Corró
d’Avall
Col·l. Parròquia de Santa Eulàlia

X. Solanas

Degustació de menjars de diola
10 h Rambla
Org. Asociación Oudiodial para la Ayuda
Social Mútua

Diumenge 14. De 10 a 20 h
Concert coral de l’Escola de Música Camins
10 h Plaça de l’Ajuntament
Org. AMPA Escola Camins
Botifarrada. Donatiu per a la Marató de TV3
(mínim 2 euros)
10.30 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró
d’Avall
Concert coral
10.45 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Associació Gent Gran Casal de les
Franqueses
Sardanes amb la Cobla Premià
11.30 h Plaça de Can Font
Col·l. Associació de Gent Gran Casal de les
Franqueses
Comunicació dels guanyadors/es del
Concurs Infantil de Dibuix
13.45 h Rambla
Projecció Bellavista, ple de vida!
16 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Taula d’Entitats de Bellavista
Mostra de dansa
17 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Associació de Veïns de Bellavista
Lliurament dels premis als millors dibuixos
18 h Plaça de l’Ajuntament
Havaneres i cremada de rom a càrrec de
Carles Font del Celler del Ferrer
18 h Plaça de l’Ajuntament
Lliurament del premi al millor estand
19.30 h Rambla
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INTERNACIONAL GOLDEN CUP
6, 7 i 8 de desembre
A les Franqueses i a la Garriga
Informació: www.internationalgoldencup.com
Org. Eventually Sports&Events
CAMPUS CF LES FRANQUESES DE NADAL
Del 22 al 24 i del 29 al 31 de desembre
8.30-13.30 h Camp de Futbol Municipal de
Corró d’Avall
Org. CF Les Franqueses
7è TORNEIG D’HANDBOL DE NADAL
MEMORIAL JOAN BUFÍ
27 i 28 de desembre
9-21 h Pavelló Poliesportiu Municipal
Informació: www.actiweb.es/ahlesfranqueses
Org. AEH Les Franqueses

16

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 finalitzarà a les Antigues Escoles
de Llerona
19.30 h Recepció i lliurament de cartes a Ses
Majestats els Reis d’Orient
Org. Festes Laurona
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
18 h Cavalcada pels carrers de Bellavista. El
recorregut finalitzarà al Centre Cultural de
Bellavista
20 h Recepció i lliurament de cartes a Ses
Majestats els Reis d’Orient
Org. Associació de Veïns de Bellavista

X. Solanas

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 de Sant Mamet de
Corró d’Amunt

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
17.45 h Arribada de Ses Majestats els Reis
d’Orient a la plaça de l’Ajuntament
18.15 h Inici de la cavalcada pels carrers de
Corró d’Avall. El recorregut finalitzarà a la
plaça de l’Espolsada
19.15 h Recepció i lliurament de cartes a
Ses Majestats els Reis d’Orient a la plaça de
l’Espolsada
Col·l. AMPA Escola Camins, Associació
Cívica i Cultural de Corró d’Avall, Associació
d’Educació en el Lleure La Teia, AEH 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 Diables Els Encendraires

X. Solanas

ELS PASTORETS DE LES FRANQUESES
Un somni fet realitat... dirigit per 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
Preus: 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. També es
poden adquirir a través de www.codetickets.
com. Al 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

LES CAVALCADES DELS REIS D’ORIENT

M. Viure

Enric Navarrete

ELS PASTORETS DE MARATA
26 i 27 de desembre
18 h Centre Cultural de Marata
Entrada lliure
Org. Centre Cultural de Marata

17è PESSEBRE VIVENT
20 i 21 de desembre
17.30-20.30 h Voltants de l’Església de Santa
Eulàlia de Corró d’Avall
Preu: 2 euros (inclou: entrada al pessebre
i una tassa de caldo), entrada lliure per als
menors de 16 anys
Org. Agrupació Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Col·l. Els Armats de Mataró i Associació de
Pessebres Vivents de Catalunya

“Desembre ben fred,
bon any i bon esplet”

CONCERT D’ANY NOU
Amb l’Orquesta 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

ACTIVITATS

www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitatsesportives-i-de-lleure
CASALS INFANTILS MUNICIPALS
De setembre a juny (de 3 a 11 anys)
De dl a dv de 16.30 a 18.30 h Dl, dc i dv
al Centre Cultural de Bellavista i dt, dj
i dv al Centre Cultural Can Ganduxer
(casalsinfantils@lesfranqueses.cat)
Novetat! Casal de dissabtes a Bellavista i
Corró d’Avall de 16.30 a 18.30 h
CENTRES MUNICIPALS DE JOVES
Espais diferenciats per estudiar i per realitzar
activitats
De setembre a juny (a partir de 12 anys)
De dl a dv de 17.30 a 20.30 h Dl i dc al
Centre Cultural de Bellavista (centrejoves.
bellavista@lesfranqueses.cat); dt i dj al
Centre Cultural Can Ganduxer (centrejoves.
corro@lesfranqueses.cat); i dv alterns
Inscripcions: obertes tot l’any. Informació:
Centre Cultural de Bellavista (938 405 781) i
Centre Cultural Can Ganduxer (938 466 506)
Org. Casals infantils municipals i centres
municipals de joves

CASAL DE NADAL
Del 24 de desembre al 7 de gener
9-13 h Centre Cultural de Bellavista i Centre
Cultural Can Ganduxer
Preu: 65 euros per infant i 55 euros per
al segon o més germans. Les activitats
esporàdiques tindran un cost de 9 euros per
dia. Serveis opcionals: d’acollida de 8 a 9 h, de
menjador de 13 a 15 h i de casal de tarda de 15
a 17 h. Inscripcions: fins al 5 de desembre. Es
poden formalitzar dl de 10 a 12 h i dl, dc i dv de
17 a 18.30 h al Centre Cultural de Bellavista
o dj de 10 a 12 h i dt, dj i dv de 17 a 18.30 h al
Centre Cultural Can Ganduxer
Org. Casals infantils municipals

TALLER DE RECERCA DE FEINA
Recerca de feina i introducció de dades a
borses de treball i elaboració de CV i correu
electrònic
Dt d’11 a 13h

ESPAI ZERO
Dt, dc i dv de 18 a 20.30 h Centre Cultural de
Bellavista
Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat

CURSOS A CORRÓ D’AMUNT
• Pintura. Del 2 al 30 de desembre. Dl i
dj de 17 a 19 h. Preu: 22 euros/mes per
una sessió setmanal o 32 euros/mes per
dues sessions setmanals. Inscripcions:
630 714 344 (Elisa Martínez)
• Cant coral. Del 7 d’octubre al 23 de
desembre. Dv de 20.30 a 22 h. Preu: 30
euros/trimestre. Inscripcions: 609 120
832 (Rosa Estrada)
• Tai-txi. Del 7 d’octubre al 30 de
desembre. Dt de 18.45 a 19.45 h. Preu:
30 euros/trimestre. Inscripcions: 938
710 621 (Glòria Puig)
• Sessió de manteniment de sardanes. 5
de desembre. 18-24 h. Activitat gratuïta.
Inscripcions: 609 120 832 (Rosa Estrada)

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA
Exposició de les fotografies presentades al
concurs infantil i juvenil Fotomobilitza’t i al
concurs d’adults Fes un Zoom a Bellavista
Intercultural
Del 8 al 19 de desembre
De dl a dv de 16 a 21 h Centre Cultural de
Bellavista
Org. Metges del Món

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

CONEIX LES FRANQUESES
Curs de coneixement de l’entorn adreçat a
persones i/o famílies nouvingudes
• Sessions coneixement de l’entorn: 1, 3,
5, 10 i 12 de desembre a l’Espai Familiar
(carrer de Cardedeu, 2-4, Bellavista)
- Classes en català i àrab: de 9 a 10.30 h
- Classes en català, francès i dialectes
sudsaharians: de 10.30 a 12 h
• Taller d’acollida al català: del 15 al 19
de desembre
De 18.30 a 20.30 h Oficines de Polítiques
Socials (carrer d’Aragó, 24, Bellavista)
Curs gratuït. Places limitades. Inscripcions
i informació: Oficines de Polítiques Socials /
938 465 862
Col·l. Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social,
Generalitat i Diputació de Barcelona

CURSOS DE FORMACIÓ (pendent confirmació)
Monitor de lleure
Director de lleure
Anglès (nivell preparació PET)
Tots els cursos s’imparteixen a Can RibasCentre de Recursos agraris
Inscripcions i informació: 938 443 040 /
dinamitzacio@lesfranqueses.cat

Tots els cursos s’imparteixen a les Antigues
Escoles de Corró d’Amunt
Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt
ARTEMISIA, ART&TENDÈNCIES
Exposició de pintures El color de l’ànima de
l’artista Guillermo Martí Ceballo
Del 21 de novembre al 5 de gener
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
Informació: www.artemisiacultura.com
Org. Artemisia, Art&Tendències
Els actes de l’agenda
queden subjectes a
possibles canvis.
Consulteu-la al web
municipal:
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[ grups polítics ]
ajuntament de les Franqueses del Vallès

Francesc Colomé
Portaveu del Grup Municipal Convergència i Unió
El Govern i el president Mas es van comprometre que hi hauria col·legis oberts, urnes i paperetes amb la pregunta acordada i això és el que
va passar. Sense cap mena de dubte el 9-N ha marcat un abans i un després, però ha estat un procés participatiu que no té validesa a nivell
internacional i, per tant, el següent pas és avançar cap a la consulta definitiva que sigui reconeguda i tingui validesa a tots els nivells. La
consulta definitiva només es pot aconseguir a través d’una consulta acordada amb l’Estat i que sigui vinculant (com les que s’han fet a Escòcia
o al Quebec) o utilitzant unes eleccions ordinàries com a instrument per fer aquesta consulta definitiva. Una consulta acordada i vinculant és
la millor via perquè els catalans i les catalanes puguin exercir el seu dret a decidir i és per això que el president Mas ha tornat a posar aquesta
opció sobre la taula. El Govern ha complert el seu compromís. Som gent de paraula!

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya
Els Socialistes veiem la política com l’instrument per entendre’ns les persones, els països, les nacions i també la fórmula que s’ha de fer
servir per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes. Falta política, voluntat d’entendre’ns i sobra arrogàncies i lectures poc valents. Les
polítiques de proximitat incideixen directament en el dia a dia i per tant en la nostre qualitat de vida. Els Socialistes apostem per elles, amb
actuacions directes, com les que estem portant a terme a Bellavista, amb la rehabilitació d’edificis, que cobreixen les necessitats mes destacades dels mateixos i això, incideix en la vida quotidiana de les persones. Sempre hem pensat que aquest es el camí, doncs, hi ha alguna
política amb una finalitat millor que augmentar la qualitat de vida? Els Socialistes pensem que no. En aquest moment, en polítiques d’alts
vols, no podem oblidar les polítiques de proximitat de xoc, nosaltres, segur que no les oblidem.

Francesc Torné
Portaveu del Grup Municipal Convergència per Les Franqueses
QUÈ FAREM AMB EL POLÍGON DEL SECTOR N? Les obres del Sector N, que es van parar fa més de 7 anys, segueixen deteriorant-se perquè
no se’n fa cap manteniment. Després de tots aquests anys, part d’aquells que les van aturar s’han adonat que cal fer alguna cosa al polígon
del Sector N per treure’n rendibilitat i han començat a fer modificacions del Pla General, però tot continua igual amb el perjudici que ha provocat a propietaris, ajuntament i a l’obra, que continua omplint-se de males herbes. Per molt que es canviïn les coses de lloc, més edificabilitat
per als propietaris, es pagui una part de les obres que es facin o redueixin una part de tot perquè no es noti el bunyol que s’ha fet, al cap i a la
fi el resultat serà que l’Ajuntament, amb els diners dels ciutadans i les ciutadanes de les Franqueses, haurà de tapar el forat tan gran a nivell
econòmic i estructural que s’ha produït amb el Sector N, una tasca que no té cap justificació senzilla.

Grup Municipal Les Franqueses Imagina
EL POBLE HA DE PARLAR. Els i les assistents al ple municipal d’octubre van presenciar uns fets alarmants la democràcia al nostre poble.
L’alcalde va decidir censurar les intervencions de la ciutadania al darrer punt de precs i preguntes del ple. Per fer això es va valer d’una interpretació interessada del Reglament Orgànic Municipal, limitant les intervencions als temes tractats al ple, una normativa que mai s’havia
aplicat. Des de LFI ens oposem a aquesta mesura i defensem que la ciutadania es pugui expressar al ple. És més, reiterem la nostra postura
de que les preguntes de la ciutadania i les respostes dels regidors han de constar en l’acta del ple per donar a aquest punt la mateixa importància que la resta dels punts del ple. Els representants públics han d’assumir que escoltaran coses que els agraden i coses que no, tinguin
o no raó, i que cal argumentar les respostes, positives o negatives, educadament. lesfranquesesimagina.org.
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Javier Álvarez
Grup Municipal Partit Popular
VOLVER A CASA. Después de haber pasado lo pasado y vivido lo vivido, entramos en una época del año donde no hay espacio para odios ni
rencores. Son tiempos de arrimar todos el hombro y de mantener los lazos que nos unen. Olvidémonos de las desavenencias que hayamos
tenido durante el año. Intentemos solucionar lo que esté en nuestras manos; es el mejor momento para hacerlo; esta es una época de reflexión y si cabe, de alegría en los corazones. La Navidad no es el árbol ni es la chimenea; es el calor con el cual vivimos estas fechas, es la
actitud positiva que adoptemos para poder devolver con generosidad los gestos de cariño… una sonrisa, una mano amiga… Diciembre es el
mes del frío, pero también es el mes de la elegancia. ¡Y con esta misma elegancia queremos hacer llegar a todos los hogares franquesinos
un mensaje de paz y de armonía para esta Navidad y desear un Año Nuevo 2015 lleno de abundancia y de prosperidad!

Àngel Profitós
Portaveu del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya
No és habitual desitjar Bon Nadal feliç Any Nou a la primera quinzena de novembre. Bones festes a tothom! El mes passat vaig endevinar
que el butlletí faria una lloança de la possible construcció d’un complex esportiu privat al sector N. Van dedicar-hi fins i tot la portada! Us
demano que rellegiu les pàgines on se’n parla i hi veureu “un equipament impulsat pel CNG i l’Ajuntament” i “l’Ajuntament ha cedit al CNG el
solar”, entre d’altres dades. Us demano també que entreu al facebook d’Esquerra Republicana a Les Franqueses. Allà trobareu un seguit de
preguntes sobre el tema i les respostes que vàrem rebre del Sr. Alcalde (tot oficial, per escrit i signat). Després us preguntareu si ens enganyen a tots al butlletí o només a Esquerra Republicana a les respostes. És un dubte que jo no us puc resoldre, de moment. Bones i solidàries
festes. Recordeu, els que hi tingueu accés: www.facebook.com/esquerraLF i/o @Esquerralf.

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

Josep Badia
Portaveu del Grup Municipal Plataforma per Catalunya
L’ALCALDE, FRANCESC COLOMÉ, IMPUTAT JUNTAMENT AMB ELS REGIDORS DE CIU, PSC, PP I UPLF. Des de PXC varem demanar que no
es cobrés per casar als nostres ciutadans, però el govern de Francesc Colomé va crear aquesta ordenança fiscal al·legant que era per cobrir
despeses de neteja i consergeria. La sorpresa va ser quan en realitat l’alcalde i els seus regidors cobraven un import fix per cada casament,
i PXC varem demanar en el ple que retornessin els diners per ser indeguts, però el govern es va negar a tornar els diners i varen votar en
contra de la moció. Ara hi ha obertes unes diligències penals al jutjat d’instrucció número 2 de Granollers, i estan citats a declarar com a
imputats el sr. Francesc Colomé, en José Ramírez, na Rosa Maria Pruna, na Rosa Maria Isidro, en Esteve Ribalta, la Gisela Santos, en Josep
Randos, en Juan Antonio Marín, en Javier Álvarez i la Vanesa García. Més informació: http://blogbadia.blogspot.com.es.
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