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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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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ editorial ]

[ sumari ]
L’any passat ens felicitàvem des
d’aquestes mateixes pàgines perquè
havíem aconseguit tancar l’exercici
pressupostari de 2012 amb un superàvit
d’1.351.332 euros. I ara ho hem de tornar a fer perquè el tancament de l’exercici de 2013 torna a ser positiu. De fet,
hem estalviat més que al 2012. En concret, a 31 de desembre de 2013, el consistori tenia un romanent de tresoreria
positiu de 2.204.808 euros.

Ho hem tornat a aconseguir gràcies a
l’augment dels ingressos previstos i a la
contenció en la despesa. Un increment
dels ingressos que no havíem previst
(derivada del control del frau), però sí en
canvi la contenció de la despesa, en la
qual estem treballant des que vam arribar al govern. A l’estalvi en el servei d’autobús o en l’enllumenat públic que ja us hem
explicat en altres ocasions, cal sumar-hi el de la telefonia mòbil i fixa, amb què l’Ajuntament deixarà de pagar 100.000 euros en els propers dos anys o en la recollida de residus
sòlids urbans i de residus orgànics on l’estalvi ha estat de prop de 120.000 euros. Són
avenços significatius que permeten estalviar diners dels impostos que paguem tots els
ciutadans i ciutadanes i sobretot racionalitzar els serveis externalitzats que mai s’havien auditat i que expliquen la bona tasca que està duent a terme l’equip de govern. Amb
aquesta afirmació no vull semblar pedant, però els números no enganyen. Continuarem
fent esforços en aquest sentit per aconseguir el primer objectiu que ens vam marcar:
sanejar les malmeses arques municipals.
I no és un camí fàcil, perquè heu de tenir en compte que partíem d’un exercici de 2011
que vam tancar amb 6 milions d’euros de dèficit. Amb tot, crec que estem fent els passos necessaris per revertir la situació. I tot això sense deixar de banda les persones
més desafavorides de la nostra societat, ja que en el pressupost d’enguany hem tornat a
augmentar les partides en polítiques socials i en plans d’ocupació. A més, durant aquest
any farem diverses inversions en tots els pobles del municipi com ja us vaig avançar en
mesos passats. Aquestes inversions, però, seran finançades al 100% per la Diputació i la
Generalitat. O sigui que no costaran ni un euro a l’Ajuntament.

04-13
ACTUALITAT
S’obre el període de votació de les tres
propostes finalistes del Centre Cultural
de Corró d’Avall

14-15
GRUPS
POLÍTICS

16-19
AGENDA
25a Fira de Sant Ponç
1a Diada Solidària
2a Cursa de Muntanya “El Trencacoll”
4a Cursa BTT “La Bull”

En un altre ordre de coses, tornarem a donar la veu al ciutadà. En aquest butlletí ja us
avancem que a finals de maig us arribarà a casa la informació de les tres propostes escollides pels tècnics i la Comissió de Valoració de totes les idees que vau presentar en el
seu dia per definir els usos de l’equipament municipal conegut com a Centre Cultural de
Corró d’Avall. Es tracta de la recta final d’aquest procés de participació que va començar
fa uns mesos. Us convido que voteu la proposta que més us agradi i que creieu que serà
més beneficiosa per a tots els franquesins i franquesines. Des de l’equip de govern que
encapçalo ens comprometem a respectar l’opció que surti escollida i a cercar tots els
mitjans i recursos de finançament possibles per fer-la realitat. Vosaltres decidiu!
Francesc Colomé i Tenas Alcalde
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[ actualitat ]
S’obre el període de votació de les tres
propostes finalistes del Centre Cultural
de Corró d’Avall

Proposta 1: sociosanitària, cultural i esportiva
La proposta número 1 planteja que l’edifici inclogui un Centre d’Atenció Primària (CAP) (veure el plànol: zona 1, planta baixa), una sala
polivalent per a activitats esportives, culturals i socials (zona 1, planta superior), un pavelló poliesportiu de tipus 1 (PAV1) i usos complementaris esportius (zona 2) i una biblioteca municipal i/o sales polivalents de formació i estudi (zona 3). Per a la zona 4, s’inclou un espai
públic transitable i altres usos complementaris, com per exemple,
un hotel d’entitats; oficines dels serveis municipals de Cultura, Educació, Infància i Joventut; oficines dels serveis municipals de Políti-

X. Solanas

E

ls ciutadans i ciutadanes de les Franqueses majors de 16 anys
podran votar durant el proper mes de juny una de les tres propostes finalistes al Procés Participatiu del Centre Cultural de
Corró d’Avall per escollir en què volen convertir aquesta infraestructura.
Al 2013 es va engegar un procés per definir de manera participativa entre tota la ciutadania del municipi els usos de l’edifici que actualment es coneix amb el nom de Centre Cultural de Corró d’Avall.
Els franquesins i franquesines que ho van desitjar van poder enviar
les seves propostes. Una Comissió de Valoració –formada per representants de totes les associacions de veïns, experts, tècnics municipals i polítics– va estudiar totes les propostes recollides i en va
seleccionar tres. La Comissió va valorar les propostes en base als
criteris establerts de flexibilitat i polivalència, dimensió econòmica i
sostenibilitat econòmica. Ara, el procés entra en la fase de votació: la
ciutadania podrà votar una d’aquestes tres propostes seleccionades.

Estat actual del Centre Cultural de Corró d’Avall

ques Socials; o arxiu municipal. També es preveu l’enjardinament i
adequació de l’entorn públic que rodeja l’edifici.
Proposta 2: dinamització econòmica i social
La proposta 2 contempla construir els següents equipaments: una
superfície comercial (zona 1, planta baixa), un mercat municipal
(zona 1, planta superior), una sala polivalent per a activitats esportives, culturals i socials (zona 2) i un centre de negocis amb possibilitat
d’usos mixtos (públics i privats) i amb espais de lloguer i/o cedits
(zona 3). Per a la zona 4, es preveuen els mateixos usos que a la proposta 1 així com l’enjardinament del voltant de l’infraestructura.

Soterrani. Zona sense ús
Planta baixa. Zona 1
Planta baixa. Zona 2
Primera planta. Zona 3
Terrassa. Zona 4

Plànol del Centre Cultural de Corró d’Avall
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Proposa 3: protecció de l’edifici, sense definició d’usos actuals
La proposta 3 no planteja, actualment, usos per a l’equipament del
Centre Cultural de Corró d’Avall. A causa del progressiu deteriorament de les estructures de l’edifici es proposa una actuació per protegir-les i, a continuació, tancar l’edifici a l’espera que en un futur
s’hi puguin ubicar diferents usos. Igual que la resta de propostes
també s’inclou l’enjardinament i adequació de l’espai públic que envolta l’edifici.
Procés de votació
A finals del mes de maig, els ciutadans i ciutadanes de les Franqueses majors de 16 anys rebran als seus domicilis un sobre amb tota
la informació necessària per poder votar una de les tres propostes
finalistes. En el sobre hi haurà un tríptic informatiu on s’explica qui,
com, quan i on es pot votar així com les fases del procés participatiu;
també hi haurà tres fitxes, una per a cada una de les tres propostes seleccionades, on es detallaran els usos que es preveuen per a
l’equipament i els criteris de flexibilitat i polivalència, dimensió econòmica i sostenibilitat econòmica de cada proposta; el sobre també
inclourà una butlleta de votació i un sobre amb el segell franquejat.
El període de votació s’iniciarà un cop els ciutadans i ciutadanes
rebin els sobres amb les butlletes de votació als seus domicilis i finalitzarà el 30 de juny.
La butlleta de votació es podrà dipositar a les oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC) de Corró d’Avall i Bellavista; a
les bústies de Correus; o a la urna que hi haurà al mercat de Corró
d’Avall tots els dissabtes al matí del mes de juny.
L’alcalde de les Franqueses i regidor de Participació, Francesc
Colomé, convida i anima tots els franquesins i franquesines a valorar les tres propostes finalistes i a votar aquella opció que els agradaria tirar endavant. L’alcalde assegura que “l’equip de govern es
compromet a respectar l’opció que surti escollida i a cercar tots els
mitjans i recursos de finançament possibles per fer-la realitat”.

ANTECEDENTS
L’equipament que en el seu moment es va planificar i es va
començar a construir com a Centre Cultural de Corró d’Avall
està situat en un solar (d’una superfície de 6.943,36 m2) envoltat
d’habitatges en una zona plenament urbana: entre els carrers
Tagamanent, Onze de Setembre i Verge de Montserrat. A prop
d’aquest solar hi ha altres equipaments com el Centre Cultural
Can Ganduxer, l’Institut El Til·ler o l’Escola Joan Sanpera i
Torras.
El projecte inicial incloïa un teatre auditori, una biblioteca,
un espai polivalent i una cafeteria i restaurant. Les obres
van començar-se al juliol de 2007 i es van aturar a l’agost de
2008. Els usos i les activitats que es preveien en un principi,
posteriorment es van considerar sobredimensionats i de difícil
gestió. Al maig de 2009 es va fer un nou projecte que modificava
l’inicial amb l’objectiu de simplificar la gestió del Centre
Cultural i reduir despeses. Aquest segon projecte tampoc va
prosperar.
L’actual equip de govern va engegar, al 2013, un Procés de
Participació per impulsar la recuperació del Centre Cultural
de Corró d’Avall amb l’elaboració d’un pla d’usos que s’adeqüi
a les necessitats del municipi i respongui a la voluntat dels
franquesins i franquesines. El procés es troba a la fase de
votació. Així, durant el proper mes de juny, els ciutadans i
ciutadanes estan convidats a votar una de les tres propostes
finalistes del Procés Participatiu.
L’estructura que actualment hi ha construïda té soterrani,
dues plantes i una terrassa superior. El soterrani disposa de
758,08 m2, la planta baixa de 2.762,83 m2, la primera planta de
1.494,50 m2 i la terrassa de 2.475,34 m2.

Les línies d’autobús del TransGran
canvien de numeració

L

’empresa d’autobusos Sagalés ha modificat la numeració i denominació de les línies del sistema després d’acordar-ho en
la reunió de TransGran (Transports Públics de la Conurbació
de Granollers) el passat 28 de març. El criteri de denominació
segueix una descripció del recorregut principal que fan les línies per
millorar la informació a l’usuari amb un simple cop d’ull.
A les Franqueses, els canvis afecten el bus línia Granollers-Les
Franqueses (408) i a la seva vessant de més llarg recorregut, la

línia Granollers-Les Franqueses-Cànoves (512). Ambdues línies passaran a denominar-se L6 Corró d’Avall–Hospital–Granollers
Centre, a partir de l’1 de maig. A la guia del transport s’hi indicaran
els horaris d’aquest recorregut més freqüent i també els de Corró
d’Amunt i fins a Cànoves.
Els municipis de les Franqueses, Granollers, Canovelles i la Roca
treballen conjuntament per a la millora de la mobilitat i el foment del
transport públic.
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[ actualitat ]
L’Ajuntament torna a tenir superàvit,
per segon any consecutiu
L’augment dels ingressos previstos i la reducció de la despesa
aconsegueixen obtenir 2,2 M€ de romanent de tresoreria

Àlex Vega, nou regidor de les Franqueses
A l’inici del Ple, Àlex Vega Sabugueiro va prendre possessió de la
seva acta de regidor de l’Ajuntament de les Franqueses. Vega, que
substitueix Ferran Gontán al grup municipal de Les Franqueses
Imagina, és llicenciat en història, milita a Alternativa Jove-Joves
d’Esquerra Unida i Alternativa i viu a Corró d’Amunt. El nou edil va
prometre el càrrec per imperatiu legal. Acte seguit, l’alcalde, Francesc Colomé, li va fer entrega del pin amb l’escut de l’Ajuntament que
tenen tots els regidors.
Es demanarà a la Generalitat el traspàs d’un tram de la carretera
de Cardedeu
En el punt 4 de l’ordre del dia, es va aprovar sol·licitar a la Generalitat el traspàs a l’Ajuntament del tram de la carretera de Cardedeu
entre els punts quilomètrics 1,250 i 1,700, o sigui entre el Viena i la
rotonda de la Ronda Nord, aproximadament. Aquest punt es va deixar
a la taula en el Ple anterior “per deferència”, segons el regidor d’Urbanisme, Esteve Ribalta, “i perquè havíem de tornar a parlar amb
la Generalitat”. “Si volem pacificar el trànsit d’aquest tram de carretera i realitzar-hi actuacions que permetin als vianants travessar
la via amb seguretat, no ens queda altre remei que fer-nos amb la
propietat de la via, perquè la Generalitat ja ens ha dit que no hi farà
cap actuació ni deixarà que nosaltres la hi fem mentre sigui propietat
seva”, va afegir Ribalta.
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E. Garrell

A

l ple del mes de març es va donar compte de la liquidació
del pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de
2013. L’alcalde de les Franqueses i regidor d’Hisenda, Francesc Colomé, va explicar que gràcies a l’augment dels ingressos previstos i a la reducció de la despesa, a finals de l’any passat es va aconseguir tenir un romanent de tresoreria de 2.204.808
euros. Es tracta d’uns resultats molt positius, sobretot si es té en
compte que és el segon exercici consecutiu que l’Ajuntament té superàvit. L’any passat el consistori va liquidar l’exercici del 2012 amb
1,3 M€ de superàvit.
Colomé va detallar que d’aquests 2,2 M€, 1.323.458 euros ja estan compromesos i la resta, 881.350 euros, es faran servir per poder pagar els proveïdors de l’Ajuntament dins de termini i una part
es reservarà en previsió de futures tensions de tresoreria a causa
de les obres que començaran properament, les subvencions de les
quals es cobraran més tard. En breu es formarà el Compte General
de 2013 i es convocarà la Comissió Especial de Comptes per tal que
es puguin debatre aquests resultats.

El nou regidor Àlex Vega el moment de prendre possessió de l’acte

L’oposició en bloc va reiterar les seves crítiques a la proposta perquè,
tot i estar d’acord amb l’objectiu, no creuen necessari que l’Ajuntament hagi d’assumir el cost del mateniment de la carretera. Ribalta
els va respondre que “el consistori manté molts quilòmetres de vies i
només estem parlant de mantenir-ne 450 metres més”. El punt es va
aprovar amb els 10 vots a favor de l’equip de govern.
En el Ple de març també es va aprovar inicialment l’ordenança
general de subvencions així com el plec de clàusules generals administratives de contractació de l’Ajuntament i els seus organismes
autònoms.
A banda, el Ple també va aprovar provisionalment la modificació
de l’article 103 de les normes urbanístiques corresponents a la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses en referència a les places d’aparcament vinculades als habitatges. Amb
aquesta modificació, l’equip de govern persegueix l’objectiu que es
puguin obrir comerços als locals que fins ara estaven vinculats a
places d’aparcament, així com que un veí pugui reformar el seu garatge per transformar-lo en habitatge si, per exemple, té problemes
de mobilitat.
També es va aprovar provisionalment la modificació puntual del
Pla General d’Ordenació Municipal al solar situat a la carretera de
Cànoves, en el tram comprès entre el carrer de Céllecs i el passatge
de Joan Pau II. El Ple també va aprovar inicialment la modificació
puntual del Pla General d’Ordenació Municipal en l’àmbit de la Unitat
d’Actuació 15. Sobre aquest darrer punt, l’alcalde va dir que “és fruit
de l’acord a què s’ha arribat entre tots els propietaris i l’Ajuntament i
a més està beneït per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona”.
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La fibra òptica arribarà al 90% de la
població de les Franqueses

Àrea d’Obres i Serveis

T

elefònica començarà a desplegar la xarxa de fibra òptica a les
Franqueses durant aquest mes de maig. La multinacional de
les telecomunicacions contempla que la fibra òptica arribi al
90% de la població. Se’n preveu el desplegament a les zones
urbanes de Corró d’Avall, Bellavista, Llerona i Corró d’Amunt així
com a les urbanitzacions i als polígons industrials del municipi. En
principi, el desplegament de la xarxa estarà enllestit abans del proper mes d’octubre. Aleshores, els ciutadans i ciutadanes que hagin
permès la instal·lació dels cables de fibra òptica al seu edifici podran
decidir si volen fer les contractacions de connexió de banda ampla
mitjançant FTTH (Fiber to the Home).
L’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, celebra l’arribada de la xarxa de fibra òptica “ja que era una petició ciutadana molt
generalitzada i permetrà millorar la productivitat i competitivitat de
les empreses del municipi”. L’àrea d’Obres i Serveis de l’Ajuntament
fa gairebé dos anys que treballa perquè el desplegament de les fibra òptica sigui una realitat. A finals del 2012, l’alcalde i la regidora
d’Obres i Serveis, Vanesa Garcia, van reunir-se amb el conseller de
Telefònica a Catalunya, Ramon Salabert, per traslladar-li la necessitat d’agilitzar la implantació de fibra òptica a les Franqueses. Telefònica tenia previst instal·lar la fibra òptica el 2015, però gràcies a
les gestions realitzades des del consistori les Franqueses disposarà
de fibra òptica aquest 2014.
La instal·lació de la fibra òptica és una iniciativa privada de la
companyia Telefònica. Per tant, la col·locació dels cables no té cap
cost per a l’Ajuntament. En tots els casos, Telefònica sol·licitarà
permís als propietaris dels immobles per estendre-hi els cables. La
instal·lació del cablejat és gratuïta i també cal tenir present que
en cas de no autoritzar-la es frenarà el correcte desplegament de
fibra a la zona. Els tècnics de l’empresa remarquen que si un edifici
impedeix la instal·lació de la xarxa és possible que impedeixi l’accés
a l’edifici veí.

L’Ajuntament ha treballat perquè la fibra òptica arribi aquest 2014

El desplegament s’efectuarà per centrals capçaleres seguint la infraestructura actual de la xarxa de coure de Telefònica. El cablejat d’alimentació i de distribució s’instal·larà per la infraestructura
actual canalitzada, i el de dispersió s’haurà d’adaptar a les installacions existents dels edificis, entrant de forma canalitzada si estan
preparats, o per patis interiors i façanes segons permeti la topologia
de l’edificació. En aquests casos, Telefònica sol·licitarà, prèviament
a la instal·lació, el preceptiu permís als particulars afectats, assumint i solucionant les incidències i reclamacions puntuals que puguin produir-se.
La fibra òptica és un mitjà de transmissió emprat a les millors
xarxes de dades. És un fil molt fi de material transparent, de vidre o
de plàstic, pel qual s’envien polsos de llum que representen les dades a transmetre. La fibra òptica permet navegar per internet a una
velocitat més ràpida que l’ADSL (descarregar i pujar continguts a 100
Mb), entre d’altres avantatges.

El consistori instal·la quatre semàfors a
la Ronda Nord per millorar la seguretat

E. Garrell

L

’Ajuntament, a través de les àrees d’Obres i Serveis i de Seguretat Ciutadana, ha instal·lat quatre semàfors a la Ronda
Nord, dos d’ells amb polsador, amb l’objectiu de millorar la
seguretat dels vianants que han de travessar aquesta via al
seu pas pel municipi. Les obres van tenir lloc a finals del mes de
març.
Els dos semàfors amb polsador es van situar a la illeta que separa els dos sentits de circulació de la Ronda Nord a l’alçada de la
Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall, al costat est de la rotonda
de Can Mònic. Amb aquesta acció s’assegura que els vianants que
es quedaven en aquesta intersecció perquè no els donava temps de
travessar tota l’amplada de la via quan pitjaven el botó dels semàfors
que ja hi havia a banda i banda de la Ronda, puguin acabar de passar
sabent que els vehicles s’aturaran.
Pel que fa als altres dos semàfors, l’objectiu de la seva installació és reforçar la senyalització que ja hi havia fins ara. Un es va posar al costat oest de la rotonda de Can Mònic, al centre del carrer,
i l’altre a la banda est de la rotonda de la plaça de Francesc Macià.
Aquests dos semàfors s’activen a la mateixa vegada que els que ja hi
havia a banda i banda quan algú en premi el polsador.

Aquests semàfors milloraran la seguretat dels vianants que travessen

El regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Randos, es mostra satisfet
que finalment s’hagi fet aquesta actuació, “ja que era una demanda
dels veïns, que s’havien queixat reiteradament de la perillositat dels
encreuaments, fet que la Policia Local havia comprovat”.
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[ actualitat ]
El Centre de Modelisme estrena dues
pistes de Ninco

M. Viure

E

l dia 15 de març, el Centre de Modelisme de les Franqueses
va inaugurar dues pistes de Ninco per fer-hi curses de velocitat: una d’infantil de 4 carrils i una per a adults de 8 carrils.
Per adquirir aquestes pistes l’entitat franquesina va fer una
inversió de 5.000 euros. Amb aquesta darrera ampliació de pistes, el
Centre de Modelisme de les Franqueses es manté al capdavant dels
equipaments d’aquestes característiques a nivell estatal.
El president de l’entitat, Salvador Subirana, va explicar que durant aquests darrers quatre anys s’han incrementat el nombre de
curses i de pistes del Centre: “Fa quatre anys es va canviar la Junta
de l’entitat i amb aquest període de temps hem quadruplicat el nombre de socis. Actualment, el Centre de Modelisme té 86 socis. Aquest
increment ha estat possible gràcies a l’augment de l’activitat de l’entitat, al llarg de l’any celebrem més d’un centenar de competicions i
hem aconseguit reunir 15 pistes de diferents modalitats”.
Un dels socis del Centre, Miquel Pujol, va apuntar que la riquesa
de l’entitat rau en les diverses modalitats de pistes que s’ofereixen
als socis. “Tenim pistes de ral·li, de raid i d’andros i de velocitat, tant
de fusta com de plàstic. Aquesta varietat fa que els socis de diferents
edats i gustos puguin estar jugant llargues hores”, va dir Pujol.
L’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, va formalitzar la
tallada de cinta per inaugurar les dues pistes de Ninco. L’alcalde va

El Centre de Modelisme de les Franqueses és pioner a tot l’Estat

afirmar que “el Centre de Modelisme és un equipament singular i
únic a Catalunya que converteix les Franqueses en un punt de trobada per als amants d’aquest tipus d’esport. A nivell estatal i europeu
també és un centre de referència i així ho demostra el Campionat del
Món d’Slot que s’hi va celebrar l’any 2011”.
El Centre de Modelisme es troba al carrer de Sant Isidre, s/n.

L’Associació Cívica i Cultural de Corró
d’Avall celebra els 25 anys
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Àrea d’Alcaldia

L

’Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall (ACC) va celebrar
el seu 25è aniversari els dies 29 i 30 de març. Les diverses
activitats van ser, un cop més, punt de trobada per als impulsors i socis que n’han format part al llarg de la seva història.
Una carpa instal·lada a Can Ganduxer va ser l’escenari de la festa
per celebrar els 25 anys de vida de “La Cívica”. Dissabte hi va haver
una botifarrada que els socis van acompanyar amb una xerrada i discursos per fer memòria històrica. Els records també van ser presents a través d’una exposició de fotografies i projeccions de vídeo.
El diumenge va començar amb una exhibició de tai-txi, una xocolatada i activitats del casal La Teia. A les 12 h, la companyia de pallassos En Joangi i la Gina van animar els més petits. I a continuació,
les autoritats convidades -entre elles, l’alcalde Francesc Colomé- i
els representants de l’ACC van prendre la paraula per reconèixer
la feina d’antics presidents i col·laboradors com Josep Camenforte,
Enric Barbesà, Genís Valera, Agustí Parra i Antonio Calzada.
L’acte més popular va ser l’arrossada amb més de 400 persones.
Durant el dinar, els antics membres de la Coral Xeremella van cantar

L’arrossada va omplir de gom a gom la carpa de la festa

dues cançons. A continuació, va cantar el franquesí Ferran Sinatra.
Els Encendraires van posar fi a la festa amb una traca final.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Els beneficis de la cursa solidària Els
10 km de les Franqueses es donen per
a la lluita contra el càncer de ronyó

M. Viure

E

l Club A 4 el km i el Patronat Municipal d’Esports van donar
els beneficis de la cursa Els 10 km de les Franqueses a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau per a la recerca i investigació
del càncer de ronyó.
L’acte de signatura de la donació dels beneficis de la prova es
va formalitzar l’1 d’abril a la sala de Plens. Els membres del Club
d’Atletisme A 4 el km, organitzadors de la cursa Els 10 km de les
Franqueses; l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé; i el regidor d’Esports, José Ramírez, van entregar un xec de 2.124 euros al
doctor José Pablo Maroto, metge de la Fundació Privada Institut de
Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (IRHSCSP).
L’objectiu de la cursa Els 10 km de les Franqueses és recollir
fons per a la recerca i investigació del càncer de ronyó. Els membres del Club d’Atletisme A 4 el km Xavier Roca i Meritxell Riera van
destacar l’èxit de participació de la cursa i l’esforç de tots els voluntaris. Enguany la prova arribarà a la tercera edició i els membres
de l’entitat esperen rebre moltes inscripcions per tornar a donar
els beneficis a l’IRHSCSP. El doctor Maroto va agrair la donació i va
destacar la importància de la recerca en aquests tipus de malalties.
L’alcalde Francesc Colomé va oferir tot el suport que sigui necessari per al desenvolupament de les properes curses solidàries

Entrega del xec de 2.124 euros

que organitzi el Club d’Atletisme A 4 el km “perquè des del consistori
també es vol fer una aposta per la recerca”. El regidor d’Esports,
José Ramírez, va mostrar-se molt satisfet per tenir un club en el
municipi que a més de promoure la pràctica esportiva, fomenti la
solidaritat.

Nou servei de mediació adreçat a les
comunitats de veïns de Bellavista

A

través del programa “Foment a la rehabilitació i suport a les
comunitats de veïns de Bellavista”, que des del passat mes
de març va posar en funcionament l’àrea del Pla de Barris,
s’està treballant en diverses línies que tenen com a objectiu
fomentar la rehabilitació dels elements comuns dels habitatges, així
com enfortir i facilitar eines de gestió a les comunitats de veïns.
En aquest sentit, al mes d’abril es va engegar un nou servei de
mediació a les comunitats de veïns de Bellavista. Es tracta d’un servei públic, gratuït, que acompanya els membres de les comunitats
de veïns en la resolució i gestió dels conflictes derivats de la convivència a través de la mediació i altres eines de gestió de conflictes

per facilitar l’organització i el bon funcionament de les comunitats,
fomentant així la convivència i el bon veïnatge.
Les problemàtiques que pot atendre el servei de mediació poden ser en els àmbits de problemes d’organització i funcionament;
manteniment i neteja; desacords respecte a obres, rehabilitacions,
usos dels espais comuns; sorolls; impagaments de quotes tant de
particulars com per part d’entitats bancàries; seguretat; problemes
derivats de la convivència, etc.
L’horari d’atenció al públic del servei de mediació a les comunitats de veïns de Bellavista és tots els dilluns i dijous de 16 a 18 h, a
l’Oficina Tècnica del Pla de Barris (passeig d’Andalusia, 15-17).
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[ actualitat ]
S’inicia el període de preinscripcions a
les escoles bressol municipals

D

el 5 al 16 de maig romandrà obert el període de presentació
de sol·licituds per preinscriure els infants en una de les tres
escoles bressol municipals de les Franqueses:
• A l’Escola Bressol Municipal Cavall Fort (carrer de Miquel
Martí i Pol, Corró d’Avall)
• A l’Escola Bressol Municipal Les Tres Bessones (carrer de Sant
Joaquim, Corró d’Avall)
• A l’Escola Bressol Municipal El Gegant del Pi (carrer de Provença, Bellavista).
El calendari del procés de preinscripció i matriculació és el següent:
• Del 5 al 16 de maig: presentació de les sol·licituds

• El 27 de maig: publicació de les llistes provisionals baremades
• El 28 de maig: sorteig del número de desempat
• Del 28 al 30 de maig: presentació de les reclamacions
• El 5 de juny: publicació de les llistes d’alumnat admès
• Del 10 al 13 de juny: període de matrícula.
L’horari del procés de preinscripció i matriculació en els centres és
el següent:
• A l’EBM Cavall Fort i a l’EBM El Gegant del Pi: dilluns, dimecres
i divendres de 10 a 11.30 h i dimarts i dijous de 15.30 h a 16.30 h.
• A l’EBM Les Tres Bessones: dimarts i dijous de 10 a 11.30 h i
dilluns, dimecres i divendres de 15.30 a 16.30 h.

Preinscripcions
obertes per a les
activitats d’estiu

Jornada de portes
obertes a l’Escola
Municipal de Música

I

E

Una de les edicions dels campaments per a joves
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l proper 17 de maig, de 10.30 a 13.30 h, serà la jornada de portes obertes de l’Escola Municipal de Música Claudi Arimany,
una ocasió per a conèixer el centre i la seva oferta formativa.
L’escola ofereix classes d’instrument, formació musical infantil (sensibilització per a nens de 3 a 5 anys; i el programa bàsic
de llenguatge, instrument i conjunt) i formació musical per a joves
i adults (també amb programa bàsic; el programa avançat de Grau
Professional no reglat; etc.). El període de matriculació per al curs
vinent serà del 12 al 23 de maig de 16 a 19 h per als empadronats al
municipi, i del 26 de maig al 13 de juny, de 16 a 19 h, per a tothom.

Àrea d’Educació

Àrea d’Infància i Joventut

nfants i joves es podran inscriure aviat als casals infantils municipal d’estiu, a les colònies dels casals o als campaments per a
joves. Les preinscripcions per a aquestes tres activitats es poden
formalitzar del 5 al 16 de maig al Casal Infantil Municipal de Bellavista (ubicat al Centre Cultural de Bellavista) dimarts de 10 a 13
h i dilluns i dimecres de 15.30 a 18.30 h o al Casal Infantil Municipal
de Corró d’Avall (ubicat al Centre Cultural Can Ganduxer) dijous de
10 a 13 h i dimarts, dijous i divendres de 15.30 a 18.30 h. Les places
són limitades i l’admissió anirà per sorteig. Per a més informació,
adreceu-vos al 938 405 780 o infanciaijoventut@lesfranqueses.cat.

Concert dels alumnes d’instrument

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

S’inaugura el nou Espai Zero, Servei
d’Informació Juvenil

Àrea d’Infància i Joventut

E

l 4 d’abril l’Espai Zero va inaugurar una nova etapa amb noves
activitats i nous horaris. El nou Servei d’Informació Juvenil
s’integrarà, per exemple, a la cafeteria del Centre Cultural de
Bellavista, i seguirà oferint tallers i mantenint-se com a espai
de consulta per als joves.
L’acte d’inauguració, sota els auspicis de l’àrea d’Infància i Joventut, va ser oficialitzat per l’alcalde de les Franqueses, Francesc
Colomé, i la regidora de Cultura, Educació, Infància i Joventut, Rosa
Maria Isidro. Al seu torn, la regidora va destacar que “és un punt de
trobada valuós i és positiu que es renovi per tal d’apropar-lo més als
joves i a la ciutadania”.
Per a l’ocasió, hi va haver un petit refrigeri, jocs i tallers de tarda, i una exposició de Bèsties de Foc, coincidint amb la celebració
dels 20 anys dels Encendraires. Ja de nit i acabada la inauguració,
el còmic Andrés Torres –habitual dels programes “Club de la comedia” i “Aruscitys”– va engrescar la festa amb un dels seus monòlegs.
L’actuació d’Andés Torres s’emmarca dins del 1r Cicle de Monòlegs
(temporada abril-juliol 2014).
Els usuaris del Centre Municipal de Joves es van implicar directament en l’organització de l’acte, que va comptar amb la col·laboració
i presència d’entitats com els Diables Encendraires, les colles de
Bellavista Guillots i Suats, i iniciatives privades com l’Escola Estudi
i Imatge de Granollers, que van organitzar activitats vinculades a la
seva formació.

El bar del Centre Cultural de Bellavista en plena inauguració

El nou Espai Zero vol esdevenir un punt de referència entre els joves
del municipi, un lloc on es pugin trobar, intercanviar experiències i
produir iniciatives pròpies. L’espai físic està plantejat per afavorir un
ambient distès i acollidor, envoltat de música, literatura i ofertes de
serveis i activitats vinculades al temps lliure i la dinamització sociocultural de l’entorn. El nou horari d’obertura és dimarts, dimecres
i divendres de 18 a 20.30 h al Centre Cultural de Bellavista (carrer
de Navarra, s/n).

Visita guiada a l’edifici d’interès històric
de l’Ajuntament de les Franqueses

Guia del recorregut
La trobada serà davant la porta principal de l’Ajuntament. Cinta Cantarell hi farà una petita introducció sobre el municipi de les Franqueses, els seus pobles i el perquè de la construcció de l’edifici en
aquesta ubicació.
Tot seguit, s’entrarà al vestíbul de l’Ajuntament i s’hi explicaran
les característiques generals que permeten identificar els elements

X. Solanas

A

mb motiu de la XXV Fira de Sant Ponç, el Patronat Municipal
de Cultura, Educació, Infància i Joventut ha organitzat una
visita guiada a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, a
càrrec de Cinta Cantarell, historiadora especialitzada en la
difusió i didàctica del patrimoni històric i arquitectònic. La visita serà
diumenge 11 de maig a les 12 h.
Situat al peu de l’antiga carretera de Ribes, l’edifici de l’Ajuntament és una de les mostres més reeixides de l’arquitectura pública
de l’època modernista. Va ser projectat per l’arquitecte barceloní Albert Juan Torner el 1912, amb la protecció del senyor Joan Sanpera.
L’actual Ajuntament és un imponent conjunt format per la Casa de la
Vila i les antigues escoles de nens i de nenes en el que s’hi van aplicar
els corrents estètics vigents i més avançats de l’època.
La visita proposa fer un recorregut per les sales més representatives de l’Ajuntament, en especial al vestíbul d’entrada i l’escala
que condueix fins a la planta noble i a la sala de Plens. Entre les característiques més remarcables d’aquest edifici cal destacar la decoració interior, amb mosaics, pintures i els vitralls modernistes que
s’han mantingut gairebé intactes. De l’exterior en destaca la torre
del rellotge, amb teules vidrades, i els patis de les escoles.

L’edifici és obra de l’arquitecte modernista Albert Juan Torner

modernistes. També es farà una breu ressenya de l’arquitecte Albert
Juan Torner i s’explicarà la distribució dels espais.
A través de l’escala, s’accedirà fins a la sala de Plens, on es parlarà del senyor Joan Sanpera i del que va suposar per a les Franqueses, sobretot com a mecenes. Tornant del primer pis, està previst
sortir al pati interior per observar les escoles i el cos de l’edifici on
es va instal·lar el dipòsit. La visita es tancarà fent una volta a l’entorn
del conjunt, amb especial menció al campanar del rellotge, a la façana i a les escoles.
L’activitat durarà aproximadament una hora i mitja i és gratuïta.
Les places són limitades i cal inscripció prèvia abans del 7 de maig
a l’adreça visitalesfranqueses@gmail.com.
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[ actualitat ]
Les Franqueses acull un homenatge a
les dones del sector agrícola i ramader

ASAJA i AMFAR

L

’Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA) i l’Associació Femenina del Medi Rural (AMFAR) van organitzar, amb la
col·laboració de l’àrea d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat
de l’Ajuntament de les Franqueses, una jornada d’homenatge
a les dones del sector agrícola i ramader. L’acte, que va tenir lloc el
29 de març a Can Ribas-Centre de Recursos Agraris, va comptar amb
150 persones vingudes d’arreu de Catalunya.
Tant ASAJA com AMFAR van destacar l’aposta per l’emprenedoria, la innovació i l’art de les dones del sector agrícola i ramader
de Catalunya. La presidenta d’ASAJA i regidora de l’àrea d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat del consistori, Rosa Maria Pruna, va
destacar que “tenim moltes artesanes i artistes en el món agrari”,
i en aquest sentit va assenyalar que “l’agricultura és art i és viva. Si
l’agricultura morís no hi hauria les altres arts”.
A l’acte també van intervenir-hi, com a convidades de l’organització, Marta Ferrusola, empresària i presidenta d’Honor d’AMFAR, i Pilarín Bayés, ninotaire. Ferrusola, que va explicar anècdotes de l’empresa de jardineria que havia tingut i del seu marit, l’expresident de
la Generalitat, Jordi Pujol, va acabar dient a “les dones agricultores i
als homes del camp que tenim un futur maco, on cal empenta. Endavant, i esperem un món molt millor”. Bayés, que viu des de fa trenta
anys a pagès, va manifestar que no havia fet mai d’agricultora, i que
“enlloc de plantar i tenir animals feia dibuixos d’aquestes activitats”.
La cloenda va anar a càrrec del conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, que en nom del Govern de la Generalitat va donar les

A l’acte van intervenir-hi Marta Ferrusola i Pilarín Bayés

gràcies a les dones agrícoles i ramaderes pel paper que juguen. El
conseller va afirmar que “en totes les nostres estructures de decisió
és requereix la visió intuïtiva femenina en benefici de tota la societat”
i adreçant-se al públic femení va afegir: “Les explotacions familiars
que vostès representen ens han permès mantenir l’equilibri territorial”. Puig també va assenyalar que “el sector primari cada vegada
tindrà més importància a Catalunya, pel seu valor afegit i caràcter
exportador”.

El Festival del Dia del Pare de l’AV de
Bellavista repeteix amb èxit
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M. Viure

U

n any més, l’Associació de Veïns de Bellavista va organitzar el Festival del Dia del Pare. L’esdeveniment va tenir lloc
el diumenge 23 de març a la tarda al pavelló de bàsquet
del carrer de Girona. Més de 200 nens i nenes i adults de
l’Escola de Dansa de l’Associació van exhibir els seus balls davant
d’unes grades plenes de familiars, amics i veïns. Es van oferir desenes de coreografies de diferents estils: sevillanes, hip-hop, rumba,
jazz, etc.
El president de l’Associació de Veïns, Manolo Gómez, va presentar el Festival com “un regal que els nens i nenes ofereixen als seus
pares per ensenyar-los tot el que han après durant el curs”. L’alcalde
de les Franqueses, Francesc Colomé, va saludar als assistents i va
felicitar totes les persones que formen part de l’Associació per la
seva implicació en la vida social de Bellavista i el seu treball constant
i diari per millorar la vida dels seus conciutadans i conciutadanes.

A l’Escola de Dansa de l’AV s’ensenyen diferents estils de ball

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

La Policia Local celebra la seva festa

E. Garrell

E

l dilluns 24 de març al migdia la Policia Local de les Franqueses va celebrar, a les dependències municipals del carrer de
Rafael Alberti, la seva festa anual en commemoració de l’efemèride de la segona revolta remença que va tenir lloc a Llerona el 24 de març de l’any 1485. A l’acte van assistir-hi una setantena
de persones, entre les quals membres de les Policies Locals, dels
Mossos d’Esquadra, de la Policía Nacional, del Servei d’Emergències
Mèdiques i de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
També hi va assistir el delegat territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona, Fernando Brea; l’alcalde de les Franqueses,
Francesc Colomé; el regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Randos;
i el comissari en cap de la Regió Policial Metropolitana Nord dels
Mossos d’Esquadra, Joan Figuera.
Després d’un minut de silenci en record de l’expresident del Govern espanyol, Adolfo Suárez, va obrir l’acte el cap de la Policia Local
de les Franqueses, l’inspector en cap Xavier López, que en el seu
parlament va aprofitar per demanar als governants que els dotin
de més mitjans per poder fer millor la seva feina, i adreçant-se als
agents que comanda els va demanar que continuïn treballant “amb
esperit de servei a la ciutadania, prioritzant els col·lectius més vulnerables de la societat”.
Responent a les demandes de l’inspector en cap, el regidor de
Seguretat Ciutadana, Josep Randos, va dir que properament l’Ajuntament posarà en servei dos quads per reforçar la patrulla rural
i es convocarà una plaça de sergent. Per la seva banda, l’alcalde
Francesc Colomé va afegir que a finals d’any es compraran dues motos noves que milloraran el servei de patrullatge. Colomé també va
agrair la presència a l’acte de dos excaps de la Policia Local de les
Franqueses: Joaquim Martín i Manuel Sánchez.
En el seu parlament, Fernando Brea va recalcar que per ser més

El cap de la Policia Local, Xavier López, va obrir l’acte

eficients, tots els cossos de seguretat han de treballar coordinadament amb l’únic objectiu de garantir la seguretat dels ciutadans. En
aquest sentit va felicitar l’Ajuntament de les Franqueses per haver
creat l’any passat la Junta Local de Seguretat, “un espai de debat
molt important que sens dubte ajudarà a millorar el servei”.
Després dels parlaments, es va fer entrega de les felicitacions
públiques per la seva actuació en acte de servei als següents agents
de la Policia Local: Óscar Antequera, Óscar Sánchez, José Hurtado,
Juan Suárez i Xavier Gil. També es va felicitar el mosso d’esquadra
Daniel Valls i el membre del SEM Miguel Ángel Molina.
Per últim, tant la Policia Local com l’Ajuntament van voler reconèixer la trajectòria professional de Blanca Vecilla, una treballadora
que es va jubilar recentment i que feia 41 anys que treballava per al
consistori, els darrers a la Policia Local com a administrativa.

El Consell del Poble de Llerona
encarrega un llibre amb receptes de
plats fets amb mongetes del ganxet

E. Garrell

E

l Consell del Poble de Llerona, amb la col·laboració de l’àrea
d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat, està impulsant la publicació d’un llibre amb receptes de plats elaborats amb mongetes del ganxet. L’obra es presentarà en la propera edició de
la Festa de la Mongeta del Ganxet, que es farà al mes de novembre.
El llibre contindrà totes les receptes premiades al concurs de cuina
que es fa amb motiu de la festa. El gruix de les receptes del volum,
però, l’aportarà un veí del municipi, segons va explicar la presidenta
del Consell, Rosa Maria Pruna, en la sessió ordinària del 7 d’abril.
En la reunió Pruna també va anunciar que en breu es convocarà
el concurs per a la instal·lació del sistema de control que s’ha de
posar als dos semàfors que ja hi ha a la carretera que travessa la
població per aconseguir que els conductors s’aturin quan es posen
en vermell, una mesura que feia temps que els veïns reclamaven,
ja que s’ha detectat que hi ha un gran nombre de vehicles que se’ls
salten. Es tracta, doncs, d’un dispositiu que identifica i enregistra els
vehicles infractors que creuen el semàfor en vermell.
Pel que fa a les obres que han d’ampliar un dels dos lavabos
del Consell per fer-lo apte per a l’accés de persones amb mobilitat
reduïda, així com les que han d’arranjar l’arrebossat de la façana,
Pruna va dir que està previst que comencin durant les properes setmanes, amb l’ajut de dos plans d’ocupació.

El llibre inclourà receptes premiades a la Festa de la Mongeta del Ganxet

Davant de les queixes reiterades dels veïns pels gasos que emet una
empresa del polígon del Pla de Llerona i que causa molèsties a la
població, la presidenta del Consell va confirmar que l’equip de govern de l’Ajuntament ja fa setmanes que ha demanat a la Diputació de
Barcelona l’estació de control de la qualitat de l’aire perquè analitzi
la zona.
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[ grups polítics ]
ajuntament de les Franqueses del Vallès

Francesc Colomé
Portaveu del Grup Municipal Convergència i Unió
PASSEM COMPTES. El nostre compromís electoral es basava en 4 eixos fonamentals: 1. Portarem a les Franqueses una nova manera de fer
política. El municipi ja no és la riota del Vallès pels seus desencerts i trifulgues. Hem aconseguit pacificar la vida política gràcies també a la
bona disposició dels nostres socis de govern i hem donat la volta a la desastrosa situació econòmica de l’Ajuntament. 2. Ajudarem a les persones a afrontar la crisi. Hem incrementat cada any les partides i programes d’ajuda social. Hem triplicat les ajudes directes per a satisfer
les necessitats bàsiques de les persones en dificultats. 3. Donarem protagonisme a la ciutadania. Hem fet el Procés Participatiu del Falgar i
ara afrontarem el segon; la recuperació i definició d’usos del Centre Cultural de Corró d’Avall i 4. Protegirem el territori: entorn verd qualitat de vida. Hem aturat el creixement urbanístic i hem lluitat perquè el Quart Cinturó no ens destrossi el territori. I crec que ens en sortirem.

Esteve Ribalta
Portaveu del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya
En els últims anys les Franqueses som un referent en diferents àmbits, amb un important desenvolupament en equipaments educatius, pla
de barris, ordenació urbana, riquesa associativa i d’entitats, plans d’ocupació, equipaments esportius, i altres. Però hi ha un àmbit en què
portem un endarreriment de més d’una dècada i que ha coartat el desenvolupament d’empreses i particulars: la lentitud de connexió a la
xarxa. Sembla que per fi, abans de 6 mesos el nostre municipi disposarà de cobertura i accés a la fibra òptica al 90% del territori amb una
velocitat de 100MB. És una gran notícia i ens hem de felicitar de les gestions que s’han portat a terme per part del govern municipal que formem. A part dels interessos en el repartiment de la televisió de pagament de l’empresa que farà la inversió, el fet que haguem aconseguit el
desplegament durant aquesta any 2014 és un èxit per tots els franquesins i franquesines i millorarà notablement la nostra vida quotidiana.

Francesc Torné
Portaveu del Grup Municipal Convergència per Les Franqueses
LA MANCA DE MANTENIMENT ES NOTA MOLT. En el Ple de febrer vam presentar una moció perquè el govern municipal reparés la tanca de
protecció de la via del tren Barcelona-Portbou, ja que està trencada en diversos trams i la gent hi passa, per exemple al costat de la zona
esportiva, amb el perill que comporta. Recentment una persona va morir atropellada. L’excusa del govern per no aprovar la moció va ser que
ha de fer-ho Adif, malgrat que la tanca l’ha instal·lat l’Ajuntament. El prioritari és la seguretat i el manteniment de les instal·lacions existents,
i no actuacions que al govern els convé més per als seus objectius polítics immediats o per fer-se la foto o guanyar més vots. En els darrers
mesos estem veient com decauen moltes coses per la manca de manteniment o accions de millora, però allò que la ciutadania considera
prioritari per a la seva qualitat de vida està renyit amb els interessos polítics dels partits que governen el nostre municipi.

Grup Municipal Les Franqueses Imagina
LA LLEI DE BARRIS A BELLAVISTA, UNA OPORTUNITAT MALBARATADA. El 2004 el Parlament de Catalunya aprovà la Llei de millora de
barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, coneguda com a Llei de barris. L’objectiu era impulsar projectes de rehabilitació integral en barris que acumulessin dèficits urbanístics i on es concentrés població necessitada d’atenció social. D’entre les novetats
de la convocatòria d’ajuts hi havia la transversalitat de les actuacions i la implicació dels veïns. Així, es donava prioritat a: la millora de l’espai
públic i la dotació d’espais verds, la rehabilitació i l’equipament dels elements col·lectius dels edificis, la provisió d’equipaments per a l’ús collectiu, la incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis, etc. A Bellavista, l’actuació estrella serà la renovació de la pl. d’Espanya (545.378,78 €, només l’execució), una obra que no es veia pas ni necessària ni urgent pels veïns. Definitivament, una oportunitat perduda.
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Martha Edel
Grup Municipal Partit Popular
La crisis según Albert Einstein. En esta ocasión simplemente deseamos compartir lo que pensaba A. Einstein de la crisis. Es interesante,
apropiado y ojalá os aporte nuevas ideas: “No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición porque trae progreso. La creatividad nace de la angustia. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos, las grandes estrategias. Quien atribuye a la crisis sus fracasos, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera
crisis es la incompetencia, es la pereza a encontrar salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos ni méritos y es donde aflora lo mejor de
cada uno. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una
vez con la única crisis amenazadora: la tragedia de no querer luchar por superarla”.

Àngel Profitós
Portaveu del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya
UN ALTRE MORT A L’ARMARI. Al Ple de març el govern va votar demanar la titularitat d’un tram de la carretera que va a Cardedeu (des del
límit amb Granollers fins la girola de sota de la ronda) per fer-lo zona urbana. No hi ha cap habitatge, i tots els comerços de la zona tenen un
accés com cal per una via lateral que ja és nostra. Tots excepte un (el primer pujant a mà dreta), que arrossega un litigi històric amb l’Ajuntament. Un cop més han tallat l’arbre que fa nosa sense tenir en compte com queda el bosc. Sembla que el lema del govern municipal sigui
“qui dia passa, any empeny”. I el futur? D’aquí a un any “toquen” eleccions. Molts saben que no hi seran, al govern. Qui vingui ja s’ho trobarà,
pensen. I ens trobarem això, un Falgar a mitges i no ben bé com el van demanar els franquesins, un sector industrial empantanegat, l’empresa municipal Entorn Verd amb respiració assistida, etc. Els mateixos problemes històrics més els que s’estan creant nous.

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
LES FRANQUESES A ETIÒPIA. L’alcalde, Francesc Colomé (CiU), envia al regidor d’Esports, José Ramírez, i el cap d’àrea, Josep Campaña,
a Etiòpia per iniciar converses per agermanar-se amb la ciutat de Woldiya, i per regalar equips de futbol. No té sentit que un regidor i el cap
d’àrea deixin el Patronat d’Esports per anar a Etiòpia, quan al nostre poble també tenim necessitats, i sobretot, ara amb la crisi que patim,
ja que moltes famílies del poble no poden inscriure els seus fills als clubs esportius ja que no tenen diners, o bé, no poden comprar la roba
d’equip pels seus fills. S’han d’honrar les accions solidàries, però el nostre poble també necessita solidaritat, i el diner públic prové del nostre poble, i si el nostre poble té fam no podem ajudar a altres pobles.
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04 diumenge

07 dimecres

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

Jornada de portes obertes dels Cicles Formatius de Grau Mig i Superior
17.30 h Institut Lauro
Org. Institut Lauro

V Trofeu Karate Nokachi
9 h Pavelló de bàsquet del carrer de Girona de
Granollers
Org. Karate Nokachi Les Franqueses

05 dilluns

09 divendres
Monòleg de Toni Garcia, còmic professional que
barreja l’humor i les varietats de Còmic&Show.
Ha estat premiat en diferents certàmens de monòlegs de tot l’Estat espanyol. Activitat emmarcada dins del 1r Cicle de Monòlegs
22 h Casal Cultural de Corró d’Avall

Presentació del tretzè llibre de la Col·lecció
Les Franqueses, Història de l’Escola Pública
a les Franqueses del Vallès, escrit per Ramon
Coma i Anna Puig, professionals de l’educació.
L’acte, que comptarà amb la participació de
l’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol
20 h Can Ribas-Centre de Recursos Agraris
(Camí antic de Vic, 10, Corró d’Avall)

Excursió a Món Sant Benet (Sant Fruitós de
Bages). Activitat emmarcada dins del Programa
de Dinamització Cultural de Gent Gran
(tot el dia) Món Sant Benet

11 diumenge
Frederic Mistral (1830-1914) i la Cançó Provençal amb Mireia Latorre, soprano, i Peter Krivda,
viola de gamba. Missa en Occità celebrada per
Mossèn Jòrdi Passerat, de Tolosa de Llenguadoc
10 h Església de Santa Coloma de Marata
Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata i
Centre Cultural de Marata

14 dimecres

Hora del conte especial nadons: Contes per ferse gran a càrrec de la rondallaire Núria Alonso
17.30 h Sala de lectura de Can Ganduxer

Projecció i comentari d’una pel·lícula sorpresa
per reflexionar sobre la direcció en l’educació
17.20 h Can Ribas-Centre de Recursos Agraris
Org. Fundació Universitat de Girona: Innovació i
Formació i Fundació Universitària Martí l’Humà

Jornada de portes obertes de Batxillerat
17.30 h Institut Lauro
Org. Institut Lauro

Xerrada: “L’escola tranquil·la I. L’hort escolar”,
a càrrec de Joan Manel Riera, biòleg i coordinador de l’Escola de Natura del Corredor
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15 dijous
Clausura de la segona edició del Postgrau en
Direcció de Centres i Serveis Educatius
17.45 h Acollida als assistents a Can Font-Centre
d’Art i Noves Tecnologies
18 h Clausura institucional
18.45 h Descans
19 h Conferència: “Incertesa o ambigüitat. Algunes claus per orientar el model directiu” a càrrec
d’Antonio Montero, professor de la Universitat
de Sevilla
20 h Col·loqui
20.30 h Cloenda
Org. Fundació Universitat de Girona: Innovació i
Formació i Fundació Universitària Martí l’Humà

17 dissabte
Toni Garcia

Portada del llibre

06 dimarts

17.30 h Centre Cultural Can Ganduxer
Org. Harmonia 2.0

1a Diada solidària a la plaça de l’Espolsada. Els
fons recaptats es destinaran a l’Associació Sociocultural Maná del municipi per realitzar tallers
d’inserció social i laboral
10-14 h Diversos comerços de les Franqueses
organitzaran tallers per als nens: taller de maquillatge infantil organitzat per Viu sa, taller de
xapes organitzat per Punt de paper, taller de com
fer un hort organitzat per Little English, taller de
trenes organitzat per Xappeil estilistes, taller de
manicura i maquillatge bàsic organitzat per Pell
Bella, taller de rebosteria creativa organitzat per
DDolç, taller de brotxetes de gominoles organitzat per Candy room i manualitats organitzades
per Dracs Bruts
10.30-11.30 h Classe de pilates organitzada per
Coot Pilates (cal inscripció prèvia)
11.30 h Xocolatada popular amb col·laboració del
Forn Peypoch
11.30-12.30 h Classe de zumba organitzada per
Moving (cal inscripció prèvia)
12.30-13.30 h Classe de salsa organitzada per
Moving (cal inscripció prèvia)
13.45-14.15 h Concert de l’AMPA Camins
14.15 h Botifarrada popular. Preu: 6 euros per a
l’entrepà, la beguda i les postres
16-17.30 h Havaneres amb el grup Nous indrets
Inscripcions: Viu sa (carrer de Céllecs, 4. Corró
d’Avall)
Org. Viu sa

“Si el
“Maig
febrer
humit
riu,
fa el
el fred
pagès
reviu”
ric”

Trobada de Petanca
9 h Pistes Municipals de Petanca de Corró d’Avall
(plaça de la Malagarba, s/n)
Org. Club Petanca Bellavista
Dia del soci del Casal d’Avis i Centre Social de
Bellavista
14 h Restaurant Torre del Pla del Llerona
Org. Casal d’Avis i Centre Social de Bellavista

18 diumenge
2a Cursa de Muntanya “El Trencacoll”. Dos recorreguts: 24 km i 13 km. Obsequi de la bossa del
corredor que inclou una samarreta i unes malles
curtes i sortejos. Inscripcions: per a la cursa de
13 km 15 euros (amb xip propi) i 17 euros (amb
lloguer de xip) i per a la cursa de 24 km 18 euros
(amb xip propi) i 20 euros (amb lloguer de xip)
al web www.eltrencacoll2014.blogspot.com.es.
Recollida dels dorsals el mateix dia de la cursa
de 7.30 a 9 h
9.10 h Sortida dels 24 km des de la Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt
9.20 h Sortida dels 13 km
12 h Entrega de trofeus
Org. Club Ciclista Corró d’Amunt
Col·locació d’una senyera al monument commemoratiu dels fets de l’Onze de Setembre de
1714, a Corró d’Avall. Totes les corals de les
Franqueses han estat convidades a participar a
l’acte per interpretar dues cançons cadascuna,
a la seva elecció. També ha estat convidada “El
poble que canta”, una agrupació de cantaires
per la llibertat de Catalunya, que reforçada amb
els membres de les corals franquesines que ho
desitgin i amb la col·laboració del públic interpretarà El Cant de la Senyera i La Balanguera. Es
tancarà l’acte amb el cant de l’himne nacional de
Catalunya, Els Segadors. Hi haurà cadires per al
públic que les necessiti
11.30 h Davant del monòlit del passeig del Tagamanent

19 dilluns
Xerrada: “Les necessitats bàsiques d’infants i
joves: sentiments i límits”, a càrrec d’Alba Soler,
mestra, terapeuta psicomotriu i terapeuta formada en integració psicocorporal i mare de dos fills.
Inscripcions: abans del 13 de maig a 938 466 506 /

gador.arilla@lesfranqueses.cat
17-19 h Sala d’actes del Centre Cultural de
Bellavista

21 dimecres
Cloenda del Cicle de Passejades per a la gent
gran. Activitat destinada al grup d’activitat
física per a la gent gran del Patronat Municipal
d’Esports
(tot el dia) Sant Fruitós del Bages
Org. Diputació de Barcelona
Xerrada: “L’escola tranquil·la II. La biblioteca
escolar”, a càrrec de Jaume Centelles, mestre i
autor, entre altres publicacions, de La biblioteca,
el cor de l’escola
17.30 h Centre Cultural Can Ganduxer
Org. Harmonia 2.0

22 dijous
Espais de lectura: comentari de la novel·la
Victus, de l’autor Albert Sánchez Piñol
18 h Biblioteca Municipal

25 diumenge
3a Caminada d’Or de la Creu Roja
8 h Milpins
Org. Creu Roja de Granollers
Sortida de natura guiada per Agustí Martínez.
De Collsabadell al Corredor (9 km). Activitat de
5 h de durada. Inscripcions: acc@lacivica.com
8 h Sortida des del Centre Cultural Can Ganduxer
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall
4a Cursa BTT Llerona-Puiggraciós “La Bull”.
Dos recorreguts: 45 km i 25 km. Obsequis i
entrepà de botifarra i beguda per a tothom.
Inscripcions: fins al divendres 23 de maig (15
euros per a federats i 17 euros per a no federats)
al web www.llerona.net i a les botigues Apen i
Bicicletes Segú o el mateix dia de la cursa de 7.45
a 8.45 h (17 euros per a federats i 19 euros per a
no federats). Recollida dels dorsals el mateix dia
de la cursa de 7.45 a 8.45 h
9 h Sortida des de les Antigues Escoles de
Llerona
Org. Laurona Esports i Festes Laurona

28 dimecres
Xerrada: “Enxarxa’t”. Activitat per donar a
conèixer als joves mitjans de recerca de feina
així com per a reflexionar sobre la importància
de les noves tecnologies. Inscripcions: abans del
26 de maig al 938 404 624 / 938 405 780. Activitat
subjecta a un mínim de participants
18 h Centre Cultural de Bellavista
Concert del mes. Audició dels alumnes d’instrument
18.30 h Escola Municipal de Música Claudi
Arimany
Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany
Teatre: La cançó de les balances, de Josep Maria
Carandell. Representació dels alumnes de 6è de
Primària de l’Escola Bellavista-Joan Camps
15.15 h Teatre Auditori de Bellavista
Org. Escola Bellavista-Joan Camps

29 dijous
Hora del conte: Contes per ser feliç, a càrrec de la
rondallaire Elisabeth Ulibarri
17.30 h Biblioteca Municipal
Concert del mes. Alumnes d’instrument
18.30 h Escola Municipal de Música Claudi
Arimany
Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany
Teatre: L’últim tren de Vila-xica, de Maria del Pilar Romero del Río. Representació dels alumnes
de 6è de Primària de l’Escola Bellavista-Joan
Camps
15.15 h Teatre Auditori de Bellavista
Org. Escola Bellavista-Joan Camps

30 divendres
Concert de música clàssica en benefici de Creu
Roja de Granollers amb Mariona Camats, violoncel, i Eudald Buch, piano. Preu: 10 euros (inclou
un número del Sorteig d’Or de la Creu Roja). Les
entrades es poden comprar a la Creu Roja de
Granollers o a la galeria d’art Artemisia
20.30 h Galeria d’art Artemisia (carrer de Sant
Ponç, 65. Corró d’Avall)
Org. Galeria d’art Artemisia, Art&Tendències
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Activitats amb un horari determinat:
10 h
• Obertura de la fira
10.45 h
• Timbalada a càrrec dels Diables Els
Encendraires
11 h
• Inauguració de la 25a Fira de Sant Ponç i
tronada (a la rambla)
• Exposició de plantes i de pastissos
artesans a càrrec de la Revista Garbuix
(a la rambla)
• Taller infantil de bonsais amb l’Associació Art del Bonsai (a la plaça de Can
Font)
• Xocolatada freda (a la plaça de Can Font)
• Medievàlia (a la plaça de Can Font)
11.30 h
• Cercavila El Carrocontes amb la companyia Traüt
12 h
• Visita guiada a l’Ajuntament amb Cinta
Cantarell. Activitat gratuïta. Inscripcions: abans del 7 de maig a visitalesfranqueses@gmail.com
• Taller de fer pa (a la rambla)
13 h
• Cercavila El Carrocontes amb la companyia Traüt
• Degustació de l’Aigua de Corró a càrrec
de l’Associació Cívica i Cultural de
Corró d’Avall (a la rambla)
16 h
• Espai per a nadons amb elements
naturals i taller de fang a càrrec d’Espai
Nadó i Infant (a la plaça de Can Font)
• Taller de cuina (a la plaça de Can Font)
17 h
• Cercavila Pete&Pat amb la companyia
Bigolis Teatre
• Taller de fer pa (a la rambla)
18 h
• 8a Cantata a càrrec d’alumnes de 2n de
Primària de les escoles del municipi i
de l’Escola Municipal de Música Claudi
Arimany (a la plaça de l’Ajuntament)
19.30 h
• Cercavila Pete&Pat amb la companyia
Bigolis Teatre

18

X. Solanas

25a FIRA DE SANT PONÇ
11 de maig
A la rambla de la carretera de Ribes, a la
plaça de Can Font i a la plaça de l’Ajuntament

Activitats durant tot el dia (de 10 a 14 h i de 16
a 20 h)
• Mercat de productes artesans (a la
rambla)
• Demostracions d’oficis artesans: picapedrer, forjador, terrissaire, llauner,
cistellera, forner i escloper (a la rambla)
• Estands del Patronat Municipal de
Cultura, Educació, Infància i Joventut,
de l’Associació Cívica i Cultural de
Corró d’Avall i dels puntaires del Casal
de la Gent Gran de Les Franqueses (a
la rambla)
• Exposició de la maqueta ferroviària
digital i locomotora a càrrec del Centre
d’Estudis Ferroviaris Via Oberta (a la
plaça de Can Font)
• Juguem als escacs a càrrec del Club
d’Escacs (a la plaça de Can Font)
• Campionat d’Scalextric a càrrec del
Centre de Modelisme (a la plaça de Can
Font)
Activitats de matí (de 10 a 14 h)
- “Fem una melmelada gegant” (circuit lúdic),
contacontes, flors aromàtiques i “Fem una
bossa d’olors”, a càrrec dels casals infantils
municipals i dels centres municipals de
joves (a la plaça de Can Font)
- Tastet d’instruments a càrrec de l’Escola
Municipal de Música Claudi Arimany (a la
plaça de Can Font)
CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS
Diumenges 4, 11, 18 i 25 de maig
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
El bitllet de tren gratuït s’ha de demanar a la
cantina. Informació: www.via-oberta.org
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

3r TORNEIG DE PRIMAVERA DE TENNIS I
PÀDEL
9, 10 i 11 de maig
• Tennis: modalitat individual masculina
i femenina. Es jugarà un mínim de dos
partits
• Pàdel: modalitat masculina i femenina (una única categoria). Es jugarà un
mínim de dos partits
Obsequis per a tots els participants. Informació: 938 467 083 / esports@lesfranqueses.cat
Org. Escola de Tennis Jordi Plana
ESPAI NADÓ I INFANT
17.30-19 h Sala 2-3 del Centre Cultural de
Bellavista
08 dj: Xerrada: “Com entendre millor els
nostres fills i filles”, a càrrec de Sílvia Palou,
mare, psicòloga i mestra, formada en pedagogia sistèmica i constel·lacions familiars
15 dj: Taller de creació amb família: “Ninos
de ganxet”, a càrrec d’Aidana Gómez, mare
i creadora de ninos de ganxet. Inscripcions:
abans del dia 13 de maig a lesfranqueses.
espai.nado@gmail.com
22 dj: Rotllana: parlem... Es convida als participants a portar llibres de criança i lactància
i contes per a nadons i infants
29 dj: Juguem amb el cos! Espai de joc psicomotriu per a infants de 0 a 6 anys. Inscripcions: abans del dia 27 de maig a lesfranqueses.espai.nado@gmail.com
Org. Associació Espai Nadó – Espai Infant
Les Franqueses, Grup de Lactància i Criança
Respectuosa
TALLER: CREATIVITAT PER AL SUPORT A
L’EDUCACIÓ
29 de maig i 3 de juny
De 9.30 a 11 h Sala d’actes del Centre Cultural
de Bellavista
Inscripcions: abans del 23 de maig al 938 466
506 / gador.arilla@lesfranqueses.cat
EXPOSICIONS DE PINTURA
Trossos de llum, obres de Tomàs Sunyol
Inauguració: oberta a tothom el divendres 9
de maig a les 20.30 h amb la presentació a
càrrec de l’escriptor i intel·lectual Julià de
Jòdar
Del 10 de maig al 27 de juny
De dc a dv de 17 a 20.30 h i dissabtes d’11 a
13.30 h Galeria d’art Artemisia
Org. Galeria d’art Artemisia, Art&Tendències

CURSOS A CORRÓ D’AMUNT
• Tai-txi
Sessions d’exercicis guiades per Marc
Ricart
Del 6 al 27 de maig
Dt de 18.45 a 19.45 h
Preu: 30 euros/trimestre. Inscripcions i
informació: 938 710 621 (Glòria Puig)
• Pintura
Sessions d’exercicis guiades per Elisa
Martínez. Pla individualitzat
Del 5 al 29 de maig
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 i informació:
630 714 344 (Elisa Martínez)t:
• Cant coral
Sessions pràctiques de cant coral dirigides per Núria Maynou
Del 2 al 30 de maig
Dv de 20.30 a 21.30 h
Preu: 20 euros/trimestre. Inscripcions i
informació: 609 120 832 (Rosa Estrada)
Tots els cursos s’imparteixen a les Antigues
Escoles de Corró d’Amunt
Org. Associació de Veïns Sant Mamet de
Corró d’Amunt
PROGRAMA DE CAMINADES “BELLAVISTA
PAS A PAS”
D’octubre a juny
Dt i dj Oficina del Pla de Barris de Bellavista
Dos grups:
• Nivell suau: de 17.30 a 18.30 h
• Nivell moderat-fort: de 18.30 a 20 h
Inscripcions: gratuïtes i obertes tot l’any. Informació: Pla de Barris de Bellavista (938 616
221 / pladebarrisbellavista@lesfranqueses.
cat) / Patronat Municipal d’Esports (938 467
083 / esports@lesfranqueses.cat)

TALLER 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 Can Ribas-Centre de Recursos
Agraris
CURSOS DE FORMACIÓ
• Anglès bàsic (iniciació)
Del 5 de maig al 16 de juliol
Dl i dc d’11.15 a 12.30 h Can Ribas-Centre de Recursos Agraris
• Castellà (alfabetització: aprenem a
llegir i a escriure)
Del 5 de maig al 18 de juliol
Dl de 9.30 a 10.30 h i dv de 10 a 11 h Can
Ribas-Centre de Recursos Agraris
• Taller per a emprenedors: “Vols
muntar un negoci o tens una idea?
T’expliquem els passos a seguir”
(sessió única) (és necessari confirmar
assistència)
29 de maig
Dj de 9.30 a 11.30 h Can Ribas-Centre de
Recursos Agraris
• Jornada formativa per a emprenedors
i empreses (és necessari confirmar
assistència)
20 i 21 de maig
Dt de 9 a 18 h i dc de 9 a 14 h Can RibasCentre de Recursos Agraris
Pre-inscripcions i informació: 938 443 040 /
dinamitzacio@lesfranqueses.cat
CURS DE POWER POINT (12 h)
Del 3 al 12 de juny
Dt i dj de 17 a 20 h Biblioteca Municipal
Inscripcions: obertes. Informació: 93 840 4388
/ biblioteca.franqueses@lesfranqueses.cat

CASALS INFANTILS MUNICIPALS I CENTRES
MUNICIPALS DE JOVES
De setembre a juny
• Casals infantils municipals (de 3 a 11
anys). De dl a dv de 16.30 a 18.30 h Centre
Cultural de Bellavista i Centre Cultural
Can Ganduxer (casalsinfantils@lesfranqueses.cat)
• Centres municipals de joves (a partir de
12 anys). De dl a dv a partir de les 17.30
h Dl i dc al Centre Cultural de Bellavista, dt i dj, i dv alterns, al Centre Cultural
Can Ganduxer (centrejoves.bellavista@
lesfranqueses.cat / centrejoves.corro@
lesfranqueses.cat)
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
SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL, ESPAI
ZERO
Dt, dc i dj de 18 a 20.30 h Centre Cultural de
Bellavista
• “Dimarts d’enginy”: jocs de taula i
creació
• “Dimecres de consulta”: informació i
assessorament sobre temes d’ensenyament i formació
• “Divendres, tarda de tast”: tallers i jocs
Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat

Àrea d’Infància i Joventut

HORARI EXTRAORDINARI DE LA SALA D’ESTUDI DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Amb l’arribada dels exàmens, del 15 de maig
al 22 de juny, la Biblioteca Municipal amplia
l’horari de la seva Sala d’Estudi:
• Dt, dc, ds i dg de 10 a 13.45 h
• De dl a dg de 16 a 22 h
Els dies 19 i 22 de maig la Biblioteca estarà
tancada durant la tarda
Els caps de setmana l’entrada a la Biblioteca
és per la cafeteria del Centre Cultural de
Bellavista (carrer Navarra)

Àrea de Dinamització Econòmica

“Si pel maig
“Sielelfred
febrer
és viu,
riu,
es prepara un
el fred
bon reviu”
estiu”

Els actes de l’agenda queden subjectes a
possibles canvis. Consulteu el web municipal
MÉS INFORMACIÓ:
www.lesfranqueses.cat
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