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És evident que si les administracions 
volen estar al costat de la ciutadania, 
que de fet és la seva raó de ser, han de 
fer una aposta clara i decidida per mi-
llorar dia a dia els serveis que els ofe-
reixen i que es paguen entre tothom. Un 
d’ells és el del transport públic, més ne-
cessari que mai en l’època de crisi que 
estem vivint, quan facilitar el desplaça-
ment col·lectiu ha de ser una prioritat 
absoluta.

A les Franqueses no deixem de fer 
passes en aquest sentit. La unificació 
del servei d’autobús dels ajuntaments 
de Granollers, Canovelles, la Roca i el 
nostre que es va fer a primers de 2013, 
amb l’objectiu de compartir sinèrgies i 
recursos per desenvolupar un transport 

públic millor i més eficient que doni servei als usuaris dels quatre municipis, està donant 
els seus fruits. De cara a aquest any, es racionalitzaran les parades i recorreguts per 
optimitzar recursos i evitar duplicitats, s’ampliarà l’horari nocturn els dies feiners i s’in-
corporaran dos nous vehicles que aportaran millores substancials al servei. A això cal 
sumar l’avantatge que el servei als quatre municipis funciona amb les mateixes tarifes 
i títols, cosa que facilita a l’usuari passar d’un transport a l’altre amb més comoditat.

Cal destacar també l’augment de viatgers de la línia d’autobús pròpia de les Franqueses, 
que en dos anys, i després de fer unes significatives modificacions en el seu recorregut, 
ha passat dels 10.000 usuaris del 2011 als 21.000 del 2013. Un increment espectacular 
que explica la necessitat que tenien els franquesins d’un servei de bus urbà com déu 
mana.

Pel que fa al transport ferroviari, les Franqueses continua insistint a qui pertoca que 
millorin el servei. La històrica reclamació del desdoblament de la línia de Vic, l’R3, entre 
Montcada i Ripoll, es va tornar a fer fa poc, aquesta vegada de forma conjunta, per fins 
a 15 ajuntaments els municipis dels quals formem part de “l’eix de la C-17”. És just dir 
també que estem agraïts a Adif per la inversió realitzada a l’estació de Corró d’Avall de 
millora i adequació de les andanes. Quan les coses es fan bé s’han de reconèixer.

Amb tot, les Franqueses continua sol·licitant a Adif que compleixi amb la seva obligació 
de mantenir en bon estat les tanques de les línies R2 i R3 que estan dins la seva propietat 
i que eviten que la gent pugui travessar la via per on no toca fer-ho, i que arreglin les de-
ficiències de l’aparcament de l’estació de Bellavista, com la rampa d’accés per a la gent 
discapacitada, que porta més de mig any sense poder-se utilitzar. 

No perquè alguna de les nostres reclamacions no es porti a terme pararem d’insistir i 
de reclamar un millor servei per als nostres conciutadans i conciutadanes. Aquest és el 
nostre deure i el complirem.

[ editorial ]

Francesc Colomé i Tenas  Alcalde
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Ferran Gontán deixa la seva acta de 
regidor després de més de deu anys a 
l’Ajuntament

F
erran Gontán va renunciar en el Ple del 27 de febrer a la seva 
acta de regidor del grup municipal Les Franqueses Imagina 
després de més de deu anys d’exercir d’edil a l’Ajuntament de 
les Franqueses. I ho va fer, en paraules seves, “per salut de-

mocràtica”. “Fa molt temps que sóc regidor i ara que hi ha relleu és 
el moment de deixar-ho”, va afegir.

En el seu parlament de comiat, Gontán, molt emocionat, va dir 
que ell és la mostra “que no tots els regidors estan en política per un 
sou” i va donar les gràcies a amics, companys de partit i a la resta 
de regidors per tots aquests anys. “Ha estat un honor ser regidor 
d’aquest Ajuntament”, va afirmar, i dirigint-se al seu substitut, el nú-
mero 4 de la llista de LFI, Àlex Vega, va dir “aprofita-ho!”.

Just abans de fer efectiva la seva renúncia, molts amics de partit 
de Gontán van mostrar-li el seu agraïment amb una pancarta i llargs 
aplaudiments. L’alcalde, Francesc Colomé, va fer-li entrega en nom 
de tot el consistori d’un record amb el perfil de l’ajuntament.

Suspensió de la liquidació de les plusvàlues als afectats per des-
nonaments
En el Ple del mes de febrer es van tractar altres assumptes. Com 
ara l’aprovació per unanimitat de la suspensió cautelar durant l’any 
2014 de la liquidació de les plusvàlues als afectats per processos 
de desnonament d’habitatges de primera residència. El text aprovat 
també insta el govern de l’Estat espanyol a legislar amb la finalitat 
d’atribuir la condició de substitut del contribuent a l’entitat financera 
que es queda amb l’habitatge, alliberant així la família desnonada 
d’haver de pagar la plusvàlua.

S’aprova l’Ordenança d’intervenció municipal d’espectacles pú-
blics i activitats recreatives
El Ple també va aprovar definitivament l’Ordenança d’intervenció 
municipal d’espectacles públics i activitats recreatives amb els deu 
vots a favor de l’equip de govern i els set en contra de l’oposició. Amb 
tot, l’equip de govern es va comprometre a afegir al document apro-
vat un annex que recollís els punts que es van acordar a la reunió que 
es va fer amb les entitats del municipi, tal com va demanar l’oposició.

Debat pel tram de la C-251, la carretera de Cardedeu
Un dels punts que va generar més debat va ser la proposta per sol-
licitar a la Generalitat que cedeixi a l’Ajuntament el tram de la carre-
tera C-251 que va del km 1,250 al 1,700 dins el terme municipal de les 
Franqueses. Es tracta del tram de la carretera de Cardedeu que va 
del Viena fins a la rotonda de la Ronda Nord. El regidor d’Urbanisme, 
Esteve Ribalta, va explicar que després de diverses reunions amb la 
direcció general de Carreteres, l’Ajuntament ha considerat que per 

aconseguir pacificar el trànsit a la zona i poder fer-hi alguna mesura 
que permeti als vianants travessar la via, “ja que hi ha molta gent que 
bé per oci bé per feina, han de travessar-la i no tenen per on fer-ho”, 
la solució seria demanar-ne la cessió.

L’oposició en bloc va estar d’acord que cal fer alguna actuació 
d’aquest tipus en aquest tram de carretera però va demanar a l’equip 
de govern que torni a demanar a la Generalitat, que és l’administra-
ció titular de la via, que l’assumeixi ella, ja que la cessió implicaria 
un cost de manteniment molt alt per al consistori. Finalment, el punt 
es va deixar sobre la taula.

El Ple va aprovar, amb l’únic vot en contra del regidor del PP, 
facultar l’alcalde perquè iniciï la tramitació per a la formalització del 
conflicte en defensa de l’autonomia local contra la llei del govern 
espanyol de racionalització i sostenibilitat de l’administració local.

S’aprova una moció per posar una senyera al monument de l’11 de 
setembre 
Els grups municipals van portar al Ple diverses mocions. Una de les 
que es va aprovar va ser la que va presentar ERC per plantar un pal 
metàl·lic amb la bandera catalana al capdamunt al costat del monu-
ment en record dels fets del 1714 que el municipi té al passeig del 
Tagamanent.

Suport a la campanya “Signa un vot per la independència”
També es va aprovar una moció que van presentar diversos grups 
per donar suport a la campanya de recollida de signatures “Signa un 
vot per la independència”, així com les dues que va presentar LFI de 
rebuig a la pujada tarifària que ha realitzat l’Autoritat del Transport 
Metropolità i de suport als treballadors i treballadores de Panrico.

E
. G
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Ferran Gontán al costat del seu company de partit Rafael Bernabé
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La bandera oficial 
de les Franqueses

A
l Ple de febrer es va aprovar l’expedient d’adopció de la ban-
dera del municipi. Així, la senyera franquesina és apaïsada, 
de proporcions dos d’alt per tres d’ample (2x3), tricolor ver-
tical, verdfosca, blanca i groga, amb el llibre blanc embellit 

de negre sobre la vara de batlle groga de l’escut, d’alçada 5/6 de la 
del drap i amplada 2/9 de la del mateix drap, sobre el primer terç 
verdfosc; una creu plena vermella, de gruix 1/9 de la llargada del 
drap sobre el segon terç blanc; i quatre pals vermells sobre el tercer 
terç groc. Al passat mes de juny, el Ple va aprovar l’escut oficial. La bandera es va aprovar al febrer però com a símbol ja s’emprava

L’Ajuntament estrena web 

A
l mes d’abril entrarà en funcionament el nou web de l’Ajun-
tament de les Franqueses. Els usuaris i usuàries podran 
comprovar que el web municipal s’ha renovat totalment, 
tant en disseny com en disposició dels continguts. Així, el 

nou web s’assembla estèticament al butlletí municipal, el 5.1, amb 
l’objectiu que la imatge del consistori sigui més coherent i corpora-
tiva, i pel que fa als continguts, s’han actualitzat i endreçat perquè la 
ciutadania pugui trobar-hi la informació que necessita amb més faci-
litat. La relació entre els diversos continguts també és un dels punts 
forts del nou web, ja que de forma autòmatica convida els visitants a 
enllaçar amb d’altres pàgines que poden ser del seu interès segons 
el tema consultat.

El nou web fa una aposta clara per les tecnologies de la informa-

ció i la comunicació. En aquest sentit, les pàgines s’adapten a tots 
els dispositius mòbils. A més, el gestor de continguts per actualitzar 
les diferents pàgines del web també s’ha renovat. Ara es fa servir un 
programa més àgil i que ofereix moltes més possibilitats que l’an-
terior.

La feina de renovació de continguts i de disseny del web ha anat 
a càrrec del Servei de Comunicació de l’Ajuntament, amb el suport 
de l’Oficina d’Assistència en Administració Electrònica de la Dipu-
tació de Barcelona i el desenvolupament de l’empresa franquesina 
Perception.

D’altra banda, properament l’Ajuntament també entrarà de ple 
en el món de les xarxes socials per acostar als ciutadans i ciutadanes 
l’actualitat del municipi. 

Captura de pantalla del nou web municipal
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Actuacions per pacificar el trànsit a 
l’entorn de l’església de Corró d’Avall 

L
’Ajuntament, a través de l’àrea d’Obres i Serveis, ha fet arren-
car les soques de les palmeres mortes que hi havia al principi 
del carrer d’Aragó de Bellavista i hi ha plantat magnòlies en el 
seu lloc. En total s’hi han posat 10 exemplars d’aquest arbre.

Les palmeres ja es van tallar temps enrere perquè es van anar 
morint a causa de la plaga del morrut roig. Segons Vanesa Garcia, 
regidora de l’àrea, “aquesta actuació s’ha fet amb la intenció de dig-
nificar l’espai i dotar d’ombra aquella part del carrer, que és força 
ampla”.

M
. V

iu
re

L
’àrea d’Obres i Serveis de l’Ajuntament ha portat a terme un 
seguit d’actuacions amb l’objectiu de pacificar el trànsit a 
l’àrea de l’església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall. 

Des de mitjans de febrer ha quedat prohibida l’entrada al 
passatge de la Rectoria des de l’avinguda de Santa Eulàlia. La circu-
lació de vehicles ha quedat restringida als veïns i veïnes de la zona, 
que hauran d’entrar al passatge de la Rectoria pel carrer de Céllecs 
o bé pel carrer de la Serra. 

Just a l’entrada de l’església de Santa Eulàlia i al final de l’avin-
guda de Santa Eulàlia, s’hi han plantat cinc pruneres vermelles i 
s’hi han col·locat deu jardineres de fusta reutilitzades amb romaní 
rastrer i abèlia per evitar que els cotxes aparquin a la plaça. 

La regidora de l’àrea, Vanesa Garcia, explica que s’ha reduït el 
moviment de vehicles alhora que ha augmentat la seguretat dels 
nens i nenes que juguen al parc que hi ha al costat del Casal Cultural.  

E
l passat 17 de febrer, l’Escola Colors de Bellavista va orga-
nitzar la 2a Campanya de Donació de Sang. Es van rebre un 
total de 45 donacions, gairebé el triple que en l’edició de l’any 
passat, que van ser 16. L’organització va anar a càrrec de la 

classe dels Pintors, els alumnes de 4t del centre, en el marc del pro-
jecte formatiu d’Aprenentatge i Servei que porta a terme l’escola. 
Les extraccions les va realitzar el Banc de Sang i Teixits del departa-
ment de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Segons paraules de la directora de l’Escola, Carme Real, “ens hem 
de felicitar tots plegats de la feina feta. Hem de gaudir d’aquests re-
sultats i donar a conèixer iniciatives positives, educatives, comunità-
ries i solidàries com aquesta”. Per la seva part, la regidora de Sanitat 
i Gent Gran, Rosa Maria Pruna, va voler destacar l’èxit de participa-
ció en la campanya i va agrair en nom de totes les persones que ne-
cessiten sang “la magnífica i encomiable tasca de treball comunitari 
i solidari portada a terme per l’equip educatiu i pels alumnes”.

Les actuacions s’han dut a terme davant l’entrada de l’església

Es triplica el nombre de donacions de 
sang en la campanya de l’Escola Colors

E
. G
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Magnòlies al 
carrer d’Aragó 

Aquests arbres faran molta ombra quan siguin grans
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Jordi Pujol presentarà el llibre Història 
de l’Escola Pública a les Franqueses 

E
l president Jordi Pujol participarà a la presentació del llibre 
de la col·lecció del municipi Història de l’Escola Pública a les 

Franqueses del Vallès dels autors Ramon Coma i Anna Puig. 
L’acte tindrà lloc el dilluns 5 de maig, a les 20 h, a la sala 

d’actes de Can Ribas-Centre de Recursos Agraris. 
Els autors d’aquesta nova publicació de la Col·lecció Les Fran-

queses són dos veïns de Llerona compromesos amb el món de l’en-
senyament. Ramon Coma és catedràtic d’Orientació Educativa i di-
rector de l’Institut Marta Mata de Montornès del Vallès i Anna Puig 

és diplomada en Magisteri d’educació primària i llicenciada en Psi-
copedagogia.  

Amb aquest llibre els seus autors esperen que “serveixi per do-
nar el relleu que es mereix l’escola pública que hem tingut i tenim, 
la d’ahir i la d’avui, la dels nostres avis, la dels nostres fills, la dels 
nostres néts, la de tots. Eix vertebrador del nostre patrimoni cultu-
ral. Si ens ajuda a estimar-la i a defensar-la des del coneixement i 
la justícia, ja ens donarem per satisfets. I no hi haurà ministre que la 
desmereixi, per molt que s’hi entesti”.

E
l mes de gener de 2013 es van unificar els serveis de trans-
port urbà dels ajuntaments de les Franqueses, Granollers, 
la Roca i Canovelles amb l’objectiu de compartir sinèrgies i 
recursos per desenvolupar un transport públic millor i més 

eficient que doni servei als usuaris dels quatre municipis. 
Un any després s’han incorporat millores. A principis del mes de 

març es va presentar una nova imatge gràfica: TRANSGRAN, Trans-
ports Públics de la Conurbació de Granollers, que durant els propers 
mesos es podrà veure als vehicles i a les marquesines. També es 
van donar a conèixer el seguit d’actuacions que es portaran a terme: 
•	 Anàlisi de les actuals parades i recorreguts dels serveis per op-

timitzar els recursos i eliminar duplicitats. 
•	 Ampliació de la cobertura horària que inclourà més expedicions 

a la nit, els dies feiners. 
•	 Adquisició de dos nous vehicles que aportaran millores substan-

cials al servei.
•	 Des del gener del 2013, el servei de la Conurbació funciona amb 

les mateixes tarifes i títols. A més dels títols integrats de l’ATM, 
el servei compta amb títol propi S1, multipersonal de 10 viatges.

•	 TRANSGRAN compta amb tres títols socials (sense transborda-
ment). T10 Estudiants: targeta de 10 viatges d’ús personal per a 
joves estudiants fins a 21 anys. T10 Jubilats: targeta de 10 viatges 

d’ús personal per a jubilats i pensionistes. LF100 / G100 / LR100 / 
C100: targeta gratuïta i nominal per a jubilats i pensionistes amb 
100 desplaçaments. 

•	 Nova numeració de les línies: amb l’objectiu de donar coherèn-
cia al servei i fer-lo entenedor per als usuaris es reformularan 
els noms i números de les línies.

A
j. 
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Novetats de TRANSGRAN, Transports 
Públics de la Conurbació de Granollers
Optimitzar recursos, nova numeració de les línies i ampliació 
de cobertura horària

Properament s’elaborarà un horari de butxaca comú per als ususaris
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Les Franqueses i la ciutat etíop de 
Woldiya volen agermanar-se

L
’Ajuntament de les Franqueses té la intenció d’agermanar el 
municipi amb la ciutat etíop de Woldiya. Aquest és el resul-
tat dels contactes que s’han realitzat amb els representants 
d’aquesta població africana arran del viatge que una expedi-

ció franquesina, formada majoritàriament pels integrants d’un club 
de futbol, va fer a principis de març a Etiòpia per jugar-hi un partit 
amistós.

L’objectiu principal i originari de l’expedició, doncs, era que l’equip 
franquesí de l’AE Ramassà, que milita a la Quarta Divisió Catalana de 
futbol, jugués un partit amistós contra el millor equip d’Etiòpia, el 
Saint George. El resultat del partit va ser de 6 a 0 a favor dels locals, 
però els franquesins van jugar molt bé, ja que van aguantar fins al 
minut 70 de joc amb un sol gol en contra al marcador. El partit, que 
es va jugar davant de 20.000 espectadors a l’estadi nacional d’Addis 
Abeba, va aixecar molta expectació, ja que era la primera vegada que 
un club europeu jugava en aquell país.

Donació de 190 kg de material esportiu
Però a banda de jugar el partit, l’AE Ramassà també va aprofitar el 
viatge per fer una donació d’uns 100 kg de material esportiu per als 
equips de formació del club etíop. Material que es va sumar als 90 
kg que va donar també l’Ajuntament de les Franqueses a través del 
regidor d’Esports de les Franqueses, José Ramírez, i el director ge-
rent del Patronat Municipal d’Esports, Josep Campaña, cedit per la 
Fundació Esport Solidari Internacional.

Aquesta, però, no va ser l’única acció solidària que van dur a ter-
me Ramírez i Campaña, ja que també van donar un conjunt d’equi-
pacions esportives a l’equip de futbol de Woldiya, una ciutat d’uns 

50.000 habitants situada a uns 500 km al nord d’Addis Abeba. El con-
tacte amb l’alcalde d’aquesta ciutat es va fer a través de la Fundació 
IPI Cooperació, una organització no governamental per al desenvo-
lupament que treballa des de fa anys en la protecció dels infants de 
la zona.

El regidor José Ramírez va fer entrega d’una carta de bones vo-
luntats de l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, al regidor 
de Cultura i Esports de la ciutat, el qual li va lliurar una altra en el 
mateix sentit de l’alcalde de Woldiya. Els representants de la ciutat 
africana es van mostrar molt agraïts amb la donació del material 
esportiu i van ser molt receptius amb la possibilitat que es pugui pro-
duir l’agermanament entre les dues poblacions.

Ramírez també va ser rebut pel cònsol espanyol a la capital del 
país africà, qui li va oferir tot el seu suport i ajuda per facilitar que el 
procés d’agermanament tiri endavant. A banda dels aspectes relaci-
onats amb l’intercanvi cultural entre les dues poblacions, el consis-
tori franquesí també vol que l’agermanament inclogui aspectes de 
cooperació entre pobles, fet pel qual està estudiant implicar-se en 
algun projecte solidari a través de la Fundació IPI Cooperació.

El Saint George tornarà la visita al setembre
Si no falla res, el Saint George tornarà la visita a l’AE Ramassà al 
mes de setembre d’enguany, coincidint amb la festa major de Corró 
d’Avall. Almenys aquesta és la intenció tant del club com del consis-
tori franquesí, que va convidar formalment el club etíop a través de 
la carta entregada per l’alcalde Francesc Colomé perquè vingui a 
jugar-hi un partit amistós i, de passada, visiti el municipi i les seves 
instal·lacions esportives.

La iniciativa neix arran del partit que va disputar l’AE Ramassà 
amb el millor equip de futbol d’Etiòpia, el Saint George
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Entrega de material esportiu als representants de Woldiya

El partit entre el Ramassà i el Saint George estava a punt de començar
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Els atletes Anna Riera i Alfonso Guillén, 
millors esportistes de la Nit de l’Esport

E
l divendres 28 de febrer els esportistes de les Franqueses es 
van vestir de gala per celebrar la seva festa a la 18a Nit de 
l’Esport. Fins a 450 persones es van reunir a l’Hotel Ciutat 
de Granollers. La Nit de l’Esport, organitzada pel Patronat 

Municipal d’Esports, es celebra cada any per fer un reconeixement 
públic i premiar aquells esportistes, persones i entitats locals que 
han destacat pel seus èxits i dedicació durant la temporada 2012-13. 

En aquesta ocasió la convidada d’honor va ser la pilot Laia Sanz, 4 
vegades campiona del Dakar femení. “La Laia és un exemple d’esforç 
i dedicació que ha tingut la seva recompensa a la darrera edició del 
Dakar, on ha aconseguit la 16a posició de la classificació general i la 
7a en una etapa, cosa que mai no havia fet cap dona en tota la histò-
ria d’aquesta cursa”, va afirmar l’alcalde, Francesc Colomé, que va 
agrair la presència de la pilot i també del seu principal patrocinador, 
Josep Maria Lloreda. 

La Nit de l’Esport també va comptar enguany amb la presència 
del secretari general de l’Esport, Ivan Tibau, i del coordinador de 
l’àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona, Daniel Laga. A nivell 
municipal, a més de l’alcalde, van ser-hi presents el regidor d’Es-
ports, José Ramírez, i els regidors Rosa Maria Isidro, Josep Randos, 

Vanesa Garcia, Rosa Maria Pruna i Gisela Santos. 
En el moment dels parlaments, el regidor d’Esports, José Ramí-

rez, va agrair “l’esforç dels esportistes, de les entitats i de l’equip del 
Patronat Municipal d’Esports, que amb el treball del dia a dia fan que 
l’esport a les Franqueses sigui gran”. Tant l’alcalde com el regidor 
van assegurar que continuaran treballant juntament amb la Gene-
ralitat i la Diputació per fer de l’esport a les Franqueses un referent.

El secretari general de l’Esport, Ivan Tibau, i el coordinador d’Es-
ports de la Diputació de Barcelona, Daniel Laga, van afirmar que ar-
reu es parla de la Nit de l’Esport de les Franqueses perquè és una 
gala que posa en valor els mèrits esportius però també els beneficis 
per a la salut que aporta la pràctica esportiva. “Aquest municipi es-
tima l’esport i l’esport estima aquest municipi”, va dir Laga. 

A la gala, que va presentar el periodista Jordi Sanuy, es van lliu-
rar diplomes als 81 nominats. Després del sopar es van donar els 
premis a les gestes esportives, als mèrits personals i els especials 
i, finalment, acabats els parlaments, es van entregar els premis als 
millors esportistes. Enguany, els atletes del CA Canovelles, Anna Ri-
era i Alfonso Guillén, van ser escollits els millors esportistes ama-
teurs a la 18a Nit de l’Esport. 

La festa va comptar amb la presència de la pilot Laia Sanz
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Premis a les gestes esportives
•	 Equip amateur del Club Petanca Bellavista. 
•	 Equip sènior femení del Club Bàsquet Les Franqueses.
•	 Equip amateur femení del Club Esportiu Llerona. 
•	 Equip sub-12 del Club Escacs Les Franqueses. 
•	 Equip compost per Izan Sevillano, Aaron Raya i Rafael Migueles,  

del Club Esportiu Karate Nokachi. 
•	 Equip senior masculí de l’Associació Esportiva Handbol Les 

Franqueses. 
•	 Equip infantil femení de la secció d’handbol del Patronat 

Municipal d’Esports. 
•	 Equip cadet femení de la secció d’handbol del Patronat 

Municipal d’Esports
Premis als mèrits personals
•	 Miquel Pucurull, del Club Atletisme A 4 el km. 
•	 Jordi Pavón, de la secció de bàsquet del Patronat Municipal 

d’Esports. 
•	 José Antonio Serrano, del Club Futbol Les Franqueses.

Premis especials
•	 Empresa Ecoviand de Brugaroles. 

•	 Aida González i Judith Berruezo, del Club Twirling La Torreta.
•	 Paula Bertos, Marta Mera, Carla Robles i Laia Martín, de 

l’Associació Esportiva Handbol Les Franqueses. 
•	 Carles Martínez, del Reial Club Deportiu Espanyol. 
•	 Óscar Jurado, del Club Hoquei Les Franqueses. 

Premis als millors esportistes 
•	 Categoria millor entrenador/a: Marià Yeste, de la secció de 

bàsquet del Patronat Municipal d’Esports. 
•	 Categoria promoció femení: Clàudia Julià, del Club Natació 

Granollers.
•	 Categoria promoció masculí: Jordi Valdivia, del Club Esportiu 

Karate Nokachi.
•	 Categoria formació femení: Tania Hernandez, del Club Natació 

Granollers.
•	 Categoria formació masculí: Mourad Mounim, del Club 

Atletisme Montornès. 
•	 Categoria amateur femení: Anna Riera, del Club Atletisme 

Canovelles.
•	 Categoria amateur masculí: Alfonso Guillén, del Club Atletisme 

Canovelles.

Els millors esportistes de la 18a Nit de l’Esport La convidada d’honor va ser la pilot Laia Sanz
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[ grups polítics ]
ajuntament de les Franqueses del Vallès[ reportatge ]

E
l 3r Comitè d’Avaluació i Seguiment del Projecte d’Intervenció 
Integral de Bellavista es va reunir el 25 de febrer per analitzar 
l’estat de desenvolupament del Pla de Barris de Bellavista. 
La celebració d’aquestes reunions anuals ve marcada per la 

pròpia Llei. 
A la reunió, organitzada per la regidoria de Pla de Barris, encap-

çalada per Juan Antonio Marín, hi van assistir representants de la 
Generalitat, de l’Ajuntament i de les entitats veïnals, associacions 
ciutadanes i agents econòmics i socials de Bellavista. Per part de 
la Generalitat va destacar la presència del delegat del Govern a la 
província de Barcelona, Fernando Brea. 

Les entitats representades en el Comitè d’Avaluació i Seguiment 
són les següents: Associació de Veïns de Bellavista, Hermandad Ro-
ciera, Associació Cultural Ibnee Sinaa, Club Futbol Bellavista-Milan, 
Associació de Botiguers, Comerciants i Professionals de les Fran-
queses i Associació Llar d’Avis de Bellavista.

El projecte
El Pla de Barris de Bellavista és un projecte per a la millora integral 
del barri presentat l’any 2010 i escollit en la setena convocatòria de 

la Llei de Barris de la Generalitat de Catalunya (Llei 2/2004). La con-
cessió d’aquesta subvenció planteja una oportunitat per a la millora 
i impuls d’aquest nucli del municipi. “L’objectiu final és convertir el 
barri en un nucli actiu, viu i amb projecció de futur, un nucli urbà 
integrat amb la resta del municipi”, explica el regidor de Pla Barris, 
Juan Antonio Marín. 

 El projecte havia d’executar-se amb quatre o sis anys però donat 
la conjuntura econòmica actual, la Generalitat de Catalunya va modi-
ficar el Decret 369/2004, permetent l’ampliació del termini d’execu-
ció fins a 10 anys. Aquest nou termini beneficia tant la Generalitat de 
Catalunya com els ajuntaments amb Pla de Barris, ja que serà més 
factible fer les aportacions econòmiques.

El pressupost total de Pla de Barris ascendeix a 8.784.006 eu-
ros, dels quals fins al gener de 2014 s’han gastat 495.204,73 euros. 
El finançament corre a càrrec de la Generalitat i de l’Ajuntament, a 
parts iguals. 

Finançament complementari i altres subvencions
L’aportació municipal del projecte és compatible amb altres subven-
cions. Des de l’Oficina Tècnica del Pla de Barris es treballa en aques-

El Pla de Barris de Bellavista iniciarà 
les primeres actuacions urbanístiques 
al llarg del 2014
Valoració molt positiva de la Generalitat i de les entitats de 
les actuacions realitzades pel Pla de Barris al 2013
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El Pla de Barris és un projecte per a la millora integral de Bellavista

La reunió va ser organitzada per la regidoria de Pla de Barris

ta línia. El fet de pertànyer al Pla de Barris possibilita obtenir altres 
subvencions que permeten dur a terme altres actuacions. 

Destaca el projecte “Treball als Barris” amb el qual el Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) promou la realització d’accions com-
plementàries a la Llei de Barris en matèria ocupacional, formativa i 
de desenvolupament local. Per a aquest 2014, el SOC i el Fons Soci-
al Europeu (FSE) han concedit una subvenció de 188.337 euros que 
permetran crear 24 nous plans locals d’ocupació que donaran feina 
durant 6 mesos a persones en situació d’atur del municipi. 

22 actuacions i 4 grans àmbits
Els objectius principals del Pla de Barris són: millorar la qualitat 
de vida de les persones que viuen al barri; regenerar el teixit social 
i econòmic de Bellavista; impulsar la rehabilitació dels edificis que 
ho requereixin; i trencar l’aïllament físic de Bellavista respecte als 
altres nuclis urbans de les Franqueses.

Per acomplir els objectius el projecte inclou 22 actuacions agru-
pades en 4 grans àmbits: cohesió social i dinamització econòmica; 
espai públic i accessibilitat; equipament col·lectiu; i rehabilitació 
dels edificis. 

Noves actuacions urbanístiques 
Durant el 2013, igual que a l’any 2012, els programes destinats a la 
cohesió social i a la dinamització econòmica van captar gran part 
de la inversió del Pla de Barris. Aquest 2014 se seguiran prioritzant 
però s’impulsaran obres urbanístiques que milloraran l’espai públic 
i l’accessibilitat del barri així com la construcció d’equipaments col-
lectius. 

Pel que fa a la millora de l’espai públic i a l’accessibilitat, en des-
taquen les obres de remodelació de la plaça d’Espanya, que perme-
tran integrar la plaça a nivell de carrer i eliminar el seu aïllament. 
Així, els cotxes i els vianants circularan al mateix nivell però es dona-
rà màxima prioritat a les persones. Segons l’alcalde, Francesc Colo-
mé, les obres començaran abans de l’estiu i vincularan la plaça amb 
la creació d’un eix cívic que potenciarà la vida i l’activitat econòmica 
i social a Bellavista. El pressupost previst per a aquest projecte és 
de 684.215 euros, però no suposarà cap cost per al consistori perquè 
el 50% del cost es finançarà a través d’una subvenció del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de la Generalitat concedida 
l’any 2012 i l’altre 50% provindrà d’una subvenció del Pla de Barris. 
Ambdues subvencions són finalistes, és a dir, no es poden destinar a 
altres projectes. Si l’Ajunatment les rebutja per a la remodelació de 
la plaça, aquestes subvencions es perdran i s’adjudicaran a altres 
municipis. 

També es preveu que aquest any comencin les obres per instal-
lar dos ascensors a la passarel·la que travessa les vies del tren des 
del carrer de la Via del Ferrocarril fins al carrer d’Aragó. La instal-
lació dels ascensors té un cost de 350.000 euros i a través del PUOSC 
s’han sol·licitat 157.500 euros. Aquesta actuació es complementarà 
amb la reconversió de l’actual aparcament de l’estació de Renfe en 
un pàrquing públic. 

En relació a la construcció d’equipament col·lectiu, al llarg del 
2014 començaran els treballs de remodelació de l’espai cívic i social 
del carrer de Rosselló. El projecte pretén obrir l’espai a tots els ve-

ïns i veïnes perquè en gaudeixin i es puguin ampliar els espais dels 
serveis municipals, concentrant en un mateix punt tots els serveis 
que ofereix l’Ajuntament a la ciutadania de Bellavista. Per a aquesta 
actuació es comptarà amb una subvenció de 270.000 euros provinent 
del PUOSC.

Finalment, en l’àmbit de la rehabilitació dels edificis, durant 
els propers mesos s’obrirà una convocatòria d’ajuts per incentivar 
la rehabilitació dels elements comuns dels edificis (façanes, patis 
interiors, instal·lacions elèctriques, ascensors, cobertes, etc.) que 
contribueixi a preservar la durabilitat de les edificacions. 

Creure en el projecte
L’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, i el regidor de Pla de 
Barris, Juan Antonio Marín, van destacar que l’Ajuntament creu en el 
projecte del Pla de Barris. 

L’alcalde va ressaltar la transversalitat del projecte del Pla de 
Barris, que implica diverses àrees del consistori: urbanisme, políti-
ques socials, educació, etc. Per la seva banda, el regidor va subrat-
llar la transparència de les actuacions que es realitzen i la possibi-
litats que tenen els veïns i veïnes d’accedir a la informació a través 
de l’Oficina Tècnica del Pla de Barris i del web municipal i, sobretot, 
de fiscalitzar-la.
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[ grups polítics ]
ajuntament de les Franqueses del Vallès[ reportatge fotogràfic ]

E
l dissabte 1 de març les Franqueses va celebrar el 
Carnestoltes amb diverses festes a Corró d’Avall, Bellavista 
i Corró d’Amunt. 

A Corró d’Avall hi van desfilar deu comparses. En la 
modalitat d’adults, el primer premi se’l va emportar Batuka’t de 
l’AMPA El Til·ler, el segon El jardí dels camins de l’Escola Camins 
i el tercer La miniondraires dels Diables Els Encendraires. En la 
modalitat infantil, la comparsa Dragon Khan de Mar Morales va 
guanyar el primer premi, les escoles bressol municipals van quedar 
segones amb la comparsa La revolta del galliner i l’Escola de Dansa 
Moving va rebre el tercer premi amb Bailando con fuego.

Per la seva banda, l’Associació de Veïns, la Hermandad Rociera, el 

Casal d’Avis, les Colles de Bellavista, l’AMPA Bellavista-Joan Camps 
i l’Associació Espirall van organitzar el Carnestoltes de Bellavista 
al Centre Cultural. La Hermanadad Rociera va endur-se el primer 
premi i l’Associació de Veïns de Bellavista el segon. Per a la tercera 
posició es van repartir dos premis. Un per a l’AMPA Bellavista-Joan 
Camps per ser la comparsa més nombrosa i un de participació per a 
les Colles de la Festa Major. 

A Corró d’Amunt, l’Associació de Veïns Sant Mamet va preparar 
un ball i un sopar a les Antigues Escoles. Al concurs de disfresses, 
en la modalitat d’adults, van guanyar el Circ de la Lluna, les Egípcies 
i el Pallasso Sol Solet, amb el primer, segon i tercer premi respecti-
vament. En la modalitat infantil, tots els infants van rebre un premi. 

13 premis als concursos de Carnestoltes
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[ grups polítics ]
ajuntament de les Franqueses del Vallès

Esteve Ribalta 
Portaveu del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya

Francesc Torné
Portaveu del Grup Municipal Convergència per Les Franqueses

Àlex Vega
Grup Municipal Les Franqueses Imagina

Francesc Colomé 
Portaveu del Grup Municipal Convergència i Unió

LES INSTITUCIONS CATALANES POSEN LES BASES PER A LA CREACIÓ D’UNA HISENDA PRÒPIA. Davant d’un govern espanyol més cen-
tralista que mai que disminueix l’autogovern de Catalunya a través de l’ofec de les nostres finances, és més necessari que mai dotar-nos 
d’una hisenda pròpia que ens permeti recaptar i gestionar els impostos que es paguen a Catalunya. Davant del procés polític que estem duent 
a terme com a país, la hisenda pròpia és una de les estructures d’estat per excel·lència. La construcció d’una hisenda pròpia per a Catalunya 
és una gran oportunitat per dissenyar una agència tributària més moderna, més propera al ciutadà i que doni un millor servei, tot això amb 
l’objectiu de reduir el frau fiscal. La hisenda catalana no ha de ser un calc de l’espanyola, que malgrat la modernitat dels seus instruments, 
segueix sent una de les que pateix un major nivell de frau fiscal de tota la Unió Europea. Volem una hisenda moderna per fer un país millor. 

L’assoliment del Pla de Barris per a Bellavista i les Franqueses l’any 2010 va significar una fita que any rere any dóna fruits en la integració 
del nucli al municipi, en la millora de la qualitat de vida, el foment de l’espai públic i la convivència, el teixit social i comercial i la participació 
ciutadana, per a prevenir l’exclusió i la fractura social, amb més cohesió i equilibri per a tot el municipi. Amb un pressupost de prop de 9 mili-
ons d’euros, la majoria arriben a través de subvencions, i sense l’assoliment del Pla no haurien arribat. En aquests moments estan en marxa 
un munt de projectes com la generació d’equipaments públics al carrer Rosselló, la nova plaça Espanya o el pla de rehabilitació d’edificis, que 
es poden portar a terme gràcies al treball realitzat. En un context de crisi com l’actual és important que el municipi es beneficiï d’un projecte 
com el Pla de Barris, amb actuacions que d’una altra manera no es podrien portar a terme.

LA IMPORTÀNCIA DEL MANTENIMENT. Una de les coses més importants en la gestió d’un ajuntament és fer un bon manteniment dels ser-
veis, abans que nous projectes sense garanties d’èxit o de dubtosa prioritat, més encara en moments on els recursos són escassos per la 
crisi i l’endeutament. Per amagar la realitat política, el govern fa anuncis i signa convenis amb altres entitats per fer actuacions de tota mena 
que sabem que no es podran fer realitat per la situació econòmica. La manca de dedicació als serveis i les infraestructures que tenim com-
porta que no es dugui a terme el manteniment necessari per al correcte funcionament d’aquests. Ho hem vist, per exemple, en el Complex 
Esportiu Municipal i a la tanca de la via del tren de Barcelona-Portbou. Cal que es cuidi millor el que tenim en comptes de buscar noves obres 
que no podem pagar i que serveixen només per donar una imatge que no s’ajusta a la realitat. La ciutadania necessita uns millors serveis.

COMENÇO AMB BONS MESTRES. Em toca presentar-me: em dic Àlex Vega i sóc el relleu de Ferran. Em sento emocionat amb aquesta opor-
tunitat de ser una veu de l’assemblea de LFI al ple municipal i estic molt agraït dels mestres que he tingut, i seguiré tenint en aquesta tasca, 
el company Rafa i el mateix Ferran, que m’acompanyaran amb la seva experiència. Del meu bagatge us puc fer un resum: participació activa 
al moviment estudiantil, al sindicalisme de classe, a l’esquerra alternativa i en moviments socials. Sóc llicenciat en història i, com molts ciu-
tadans i ciutadanes, jove precari i a l’atur. Espero poder aportar la decidida veu de l’assemblea popular de LFI i els seus principis, la defensa 
de propostes amb coherència i voluntat constructiva i de diàleg. I sobretot vull esforçar-me per contribuir a construir, entre tots i totes, un 
poble i un món més just. Finalment us recordo que podeu seguir l’activitat de LFI a lesfranquesesimagina.org.
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Martha Edel
Grup Municipal Partit Popular

Àngel Profitós
Portaveu del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya

Grup Municipal Unió de Pobles de Les Franqeses

Josep Badia
Portaveu del Grup Municipal Plataforma per Catalunya

AIRES DE ESPERANZA. Últimamente en Can Ribas hemos notado que algunos de nuestros usuarios que estaban haciendo determinados 
cursos, se han borrado pues han ido encontrando trabajo. ¡Eso nos llena de alegría! ¡Son estupendas noticias y también lo celebramos! Pero 
aparte de esto, si la tasa de paro efectivamente está bajando en nuestra comarca, aunque sea lentamente, debe tener algún motivo y será 
que no lo estamos haciendo tampoco tan mal. Somos conscientes de que se han tenido que tomar decisiones muy valientes, la mayoría im-
populares; hemos tenido que ajustar nuestros cinturones y superar muchas dificultades. Pero si todo este sacrificio ahora nos trae aires de 
esperanza, solo intentemos mirar al futuro con coraje y optimismo. Las leyes naturales no se equivocan: al igual que vamos dejando un frío 
invierno atrás para darle paso a la sorprendente primavera, ¡después de épocas difíciles tienen que llegar tiempos mejores! 

Ara fa un mes vaig anunciar-vos la proposta que Esquerra va presentar al darrer Ple municipal per demanar que al monument en memòria 
dels fets de l’Onze de Setembre de 1714 s’hi col·loqués de forma permanent una senyera amb el seu pal. He de comentar-vos l’èxit de la 
proposta. Setze vots a favor de disset possibles. El vot que ens va faltar, ni l’esperàvem ni el volem. Cadascú queda retratat allà on li toca. 
Per altra banda el procés cap a l’assoliment de l’Estat propi segueix endavant. Que l’encarregat de difondre les desgràcies que ens esperen 
(potser com als suïssos o als noruecs, per exemple) sigui el ministre d’afers exteriors ja és un símbol que l’estat espanyol es comença a 
entrenar per tractar amb nosaltres en un futur proper. Tothom tranquil i tots ferms cadascú al seu lloc, a seguir treballant, i a no defallir ni 
perdre empenta en els mesos (cada cop menys) que ens resten per enllestir la feina. Ens veiem a la plantada de la senyera.

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

NOVA ORDENANÇA. L’equip de govern de Francesc Colomé (CiU-PSC-PP-UPLF) ha aprovat l’Ordenança d’intervenció municipal d’especta-
cles públics i activitats recreatives, la qual dificultarà a les entitats del municipi que puguin realitzar activitats, ja que hauran de sotmetre 
totes i cadascuna de les activitats a llicència municipal amb projecte tècnic i les corresponents inspeccions. L’aplicació d’aquesta nova orde-
nança generarà més ingressos a l’Ajuntament, i més costos a les entitats, així com a les empreses. D’altra banda, l’Ajuntament també haurà 
de realitzar una memòria de totes les activitats que organitzi, i el ciutadà tindrà accés a aquestes memòries. Aquesta ordenança és de difícil 
compliment, així que s’hauran d’augmentar les subvencions a les entitats, encara que es compensin amb espècies, o bé, l’Ajuntament no 
donarà compliment d’aquesta ordenança en tots els casos.
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Javier Alvarez
Portaveu del Grup Municipal Partit Popular

Angel Profitós
Portaveu del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya

Angel Profitós
Portaveu del Grup Municipal Unió de Pobles de Les Franqeses

Josep Badia
Portaveu del Grup Municipal Plataforma per Catalunya
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udi cum ipsanda dolorum ati dolupta quiat porepudae res everspe rchici ut estis cus nus 
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lorupta nusdae comnima ipicten imagnisit, vollitaessit experovid molorunt lia es volorit 
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ VIII Mostra d’Arts Escèniques 
“Festival dels Amateurs” ]

                  Temporada gener-abril 2014

Venda d’entrades 1 h abans a les taquilles dels teatres. Preu: 7 €. Preu reduït: 6 € per a 
persones de menys de 25 anys, de més de 65 anys, aturats, pensionistes i grups de més de 20 
persones. Informació: 938 466 506 / www.lesfranqueses.cat 

Organitza Col·labora

Teatre Auditori de Bellavista
Carrer Astúries, 1. Bellavista / 938 405 782

Iaia!!! Entresòl de Produccions
26 d’abril 21 h Teatre Auditori de Bellavista

Comèdia familiar. 1 h 30 min

El Josep, un jove aturat, viu al piset de l’àvia, que el manté. Una nit 
coneix la Sílvia, una nena de casa bona, i la convida al pis. L’àvia els 
interromp i, des d’aquest moment, es creen una sèrie de confusions 
entre la parella, potenciades pel caràcter tafaner i mudable de l’àvia 
que, a més, es addicta a l’orxata i les noves tecnologies. Una comèdia 
tendra i àcida que és un fidel reflex de la realitat amb temes de fons 
com l’atur, la soledat i la lluita aferrissada de dues dones per retenir 
l’home que, vés a saber per què, totes dues necessiten.

Autor i Director: Roger Peña   
Repartiment: Montserrat Carulla, Vicky Luengo i Aleix Peña

Venuts Triangle Teatre, de Cornellà de 
Llobregat
5 d’abril 21 h Teatre Auditori de Bellavista 

Comèdia de situació. 1 h 40 min

Comèdia força esbojarrada i irònica que contempla amb humor el 
món laboral i les seves interrelacions personals. La trama s’inicia la 
vigília de Reis, quan sis venedors d’una companyia d’assegurances 
que està especialitzada en productes d’enterrament, són citats a 
una reunió. A partir d’aquí s’evidenciarà que les coses no són el que 
semblen a primer cop d’ull. 

Autor: Àngel Amazars
Direcció: Teresa Cortina

26 d’abril: acte de cloenda. Lliurament dels premis de la VIII Mostra d’Arts 
Escèniques “Festival dels Amateurs” 



Organitzen les parròquies de: 
•	 Santa Coloma de Marata 

•	 Santa Eulàlia de Corró d’Avall
•	 Sant Francesc d’Assís de Bellavista

•	 Sant Mamet de Corró d’Amunt
•	 Santa Maria de Llerona 12 dissabte

20.00 h Benedicció dels rams i Missa Solemne – Llerona

13 diumenge Diumenge de Rams: commemora l’entrada de Jesús a Jerusalem 

10.45 h Benedicció dels rams i Missa Solemne – Bellavista 
11.00 h Benedicció dels rams i Missa Solemne – Llerona
11.00 h Benedicció dels rams i Missa Solemne – Marata 
11.30 h Benedicció dels rams i Missa Solemne – Corró d’Avall 
13.00 h Benedicció dels rams i Missa Solemne – Corró d’Amunt
17.00 h Benedicció dels rams i Missa Solemne – Llerona

15 dimarts
20.00 h Celebració comunitària del perdó – Bellavista

17 dijous Dijous Sant: commemora l’Últim Sopar de Jesús amb els deixebles 

17.00 h Missa Solemne de la Cena del Senyor – Marata
19.00 h Missa Solemne de la Cena del Senyor – Bellavista
19.00 h Missa Solemne de la Cena del Senyor – Llerona
20.00 h Missa Solemne de la Cena del Senyor – Corró d’Avall
20.30 h Missa Solemne de la Cena del Senyor – Corró d’Amunt
22.00 h Hora Santa – Bellavista

18 divendres Divendres Sant: recorda la Crucifixió i Mort de Jesús 

09.00 h Celebració de la Penitència – Llerona 
09.00 h Viacrucis – Marata 
11.00 h Viacrucis – Bellavista
11.00 h Celebració de la Passió i Mort del Senyor – Corró d’Amunt 
16.00 h Culte a la Creu i Comunió – Llerona 
17.00 h Celebració de la Passió i Mort del Senyor – Marata 
18.00 h Celebració de la Passió i Mort del Senyor – Corró d’Avall
19.00 h Celebració de la Passió i Mort del Senyor – Bellavista
20.00 h Viacrucis – Corró d’Avall
21.00 h Viacrucis – Corró d’Amunt

19 dissabte Diumenge de Pasqua o Pasqua de Resurrecció: celebra la Resurrecció de Jesús

10.00 h Res de Laudes – Corró d’Avall
19.30 h Vetlla Pasqual – Llerona
20.00 h Vetlla Pasqual – Corró d’Amunt 
22.00 h Vetlla Pasqual – Bellavista
22.00 h Vetlla Pasqual – Corró d’Avall
22.00 h Vetlla Pasqual – Marata

20 diumenge Dissabte Sant o de Glòria: celebra la Sepultura i la Nit Santa de la Resurrecció

11.00 h Missa Solemne – Bellavista
11.00 h Missa Solemne – Llerona 
11.00 h Missa Solemne – Marata 
12.00 h Missa Solemne – Corró d’Avall
19.00 h Missa Solemne – Llerona 

Setmana Santa



[ agenda cultural ][ agenda ]

05 dissabte
Festa de la primavera. Tarda de jocs tradicio-

nals, també jocs de cucanya

17 h Antigues Escoles de Llerona 

Org. Festes Laurona

Caminada popular, familiar i solidària amb bo-

tifarrada. Preu: 8 euros. Inscripcions: a la botiga 

Ríos Running 

17-22 h Escola Camins 

Org. AMPA Escola Camins

06 diumenge
Caminant per Corró d’Amunt. Activitat d’entre 

dues i tres hores de durada. Cal portar l’esmor-

zar. Inscripcions: 938 710 621 (Glòria Puig)

8 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

09 dimecres
Concert de primavera. Hi participen les agrupa-

cions d’alumnes des de B3 fins a aprofundiment

19-21 h Teatre - Auditori Bellavista

Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany 

Caramelles a les Antigues Escoles de Corró 

d’Amunt. Preu: 12 euros, 10 euros per als socis 

i 8 euros per als nens. Inscripcions: fins al di-

vendres 18 d’abril. Informació: Maria Àngels Pou 

(649 030 820) 

14 h Dinar de Caramelles

16 h Cantada de Caramelles

16.30 h Animació de tarda

Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

23 dimecres
Música i poesia per Sant Jordi. Lectura de poesia 

o petits relats amb música interpretada pels 

alumnes 

18.30-19.30 h Auditori de l’Escola Municipal de 

Música

Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany 

24 dijous
Hora del conte especial Sant Jordi a càrrec d’Eva 

González, rondallaire. El drac del riu de l’autora 

Rosa Anna Corbinos  

17.30 h Biblioteca Municipal
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ESPAI NADÓ I INFANT

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

Bellavista

03 dj: Xerrada: “Doula: acompanyant la ma-

ternitat”, a càrrec de Doules Marona

10 dj: La Rotllana: parlem de... llibres i 

contes. Es convida els participants a portar 

llibres de criança i lactància i contes per a 

nadons i infants

24 dj: Taller: “Contes i moixaines”

Org. Associació Espai Nadó – Espai Infant

10 dijous
Espais de lectura. Visita de la poetessa Glòria 

Calafell. Amb el comentari de la seva obra  No’m 

fall recort del temps 

18 h Biblioteca Municipal

11 divendres
Xerrada: “Raó i sentit de la pregària”, a càrrec 

del mossèn Pepe Baena

20.30 h Església de Bellavista 

Org. Parròquia de Bellavista 

20 diumenge
Diada de Sant Jordi a Marata. Cantada de cara-

melles dels petits, parada de llibres i sardanes 

amb  la Cobla Premià

12 h Plaça de Marata

Org. Centre Cultural de Marata

21 dilluns

26 dissabte
Diada de Sant Jordi a Corró d’Amunt. Repre-

sentació de la Llegenda de Sant Jordi, animació 

infantil i notes literàries

18 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

11è Concurs del cartell de la Festa Major. Ex-

posició d’obres presentades i elecció del cartell 

guanyador per la Festa Major de Corró d’Amunt 

2014. Inscripcions: fins al mateix dia es poden 

presentar propostes segons les bases. Informa-

ció: Martí Viure (637 793 553) 

18 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

27 diumenge
1a Trobada de puntaires a les Franqueses. 

Exposició de treballs artesanals realitzats per 

puntaires locals i vingudes d’arreu de Catalunya

10-13 h Rambla de la carretera de Ribes

12a Caminada Popular de les Franqueses: Cami-

nada benèfica per al projecte de salut materno-

infantil a Woldiya (Etiòpia). Recorregut de 19 km. 

Preu: 8,20 euros (inclou: esmorzar, botifarrada, 

obsequi, avituallaments i sorteig de regals). 

Inscripcions: del 18 de març fins al 17 d’abril a les 

oficines del Patronat Municipal d’Esports (de dl 

a dj de 9 a 14 h i de 16.30 a 19.30 h i dv de 9 a 14 h) 

o realitzant un ingrés al Banc Sabadell Atlántico 

al número de compte 0081-0479-170001130014 

indicant en el concepte “Caminada” i el nom del 

participant. El dia de la caminada o abans (a les 

oficines del Patronat Municipal d’Esports) cal 

portar el resguard bancari per tal de rebre la 

butlleta de sortida. Del 22 d’abril i fins mitja hora 

abans de començar la caminada, en el cas que 

quedin places lliures, es podran realitzar les 

inscripcions a les oficines del Patronat Municipal 

d’Esports per 12,35 euros. Informació: 938 467 

083 / www.lesfranqueses.cat/esports

8 h Sortida des de la Zona Esportiva Municipal de 

Corró d’Avall

Sortida de natura guiada per Agustí Martínez. 

D’Aiguafreda a Aiguafreda de Dalt  (8 km). Acti-

vitat de cinc hores de durada. Inscripcions: acc@

lacivica.com

8.30 h Sortida des de l’estació de tren de les 

Franqueses del Vallès 

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall 

1a Cursa Dream Runners: Cursa benèfica per 

al projecte de salut materno-infantil a Woldiya 

(Etiòpia). Recorregut de 10 km. Preu: 15 euros 

(inclou: entrepà de botifarra, bossa del corredor, 

samarreta tècnica commemorativa i sorteig de 

regals). Inscripcions: a www.dreamrunners.

org o presencialment a les oficines del Patronat 

Municipal d’Esports 

10 h Sortida de la Zona Esportiva Municipal de 

Corró d’Avall

Org. Dream Runners i Club A 4 el km 



“Si el febrer riu, 
el fred reviu”

Els actes de l’agenda queden subjectes a 

possibles canvis. Consulteu el web municipal

MÉS INFORMACIÓ: 

www.lesfranqueses.cat 
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INAUGURACIÓ DEL NOU ESPAI ZERO

4 d’abril 

Centre Cultural de Bellavista

17 h Inauguració de l’exposició de les Bèsties 

de Foc en commemoració dels 20 anys dels 

Encendraires i Tastet de jocs (Time’s up!, 

Matamoscas, Set, Ubongo i molts més)

19 h Circuit de segway i Tastet de tallers: 

caricatures; joies; decoració d’ungles, trenes 

i rastes; maquillatge fantàstic i molts més 

21.30 h Monòleg d’Andrés Torres. Des del 

Club de la comedia, Força Barça i Aruscitys 

directament a les Franqueses. Activitat em-

marcada dins del Cicle de Monòlegs

Informació: Àrea d’Infància i Joventut 938 405 

780 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat

CASALS DE SETMANA SANTA 

Del 14 al 17 d’abril

De dl a dv de 9 a 13 h Centre Cultural de Be-

llavista i Centre Cultural Can Ganduxer

Inscripcions: obertes. Informació: 938 405 780

COLÒNIES JOVES DE SETMANA SANTA

Del 14 al 16 d’abril Casa de colònies Roques 

Blanques (Ribes de Freser) 

Inscripcions: obertes. Informació: 938 405 780

CASALS INFANTILS MUNICIPALS I CENTRES 

MUNICIPALS DE JOVES

De setembre a juny

Inscripcions: obertes. Informació: 938 405 780

SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL ESPAI ZERO

Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@

lesfranqueses.cat

CURSOS A CORRÓ D’AMUNT

- Tai-txi. De l’1 al 29 d’abril

- Pintura. Del 3 al 28 d’abril

- Cant coral. Del 4 al 25 d’abril  

Informació: 938 710 621 (Glòria Puig)

Tots els cursos s’imparteixen a les Antigues 

Escoles de Corró d’Amunt

Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt
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EXPOSICIONS DE PINTURA 

Mons naixents, obres d’Adelaida Murillo

Del 15 de març al 2 de maig 

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

Galeria d’art Artemisia (entrada lliure)

Org. Galeria d’art Artemisia, Art & Tendències

“Per Sant Jordi, espiga l’ordi. Per Sant Marc, espiga el blat. 
Per Sant Francesc sembra el blat, si no el tenies sembrat”

CURS D’ACCESS (30 h)

Del 22 d’abril al 27 de maig

Dt i dj de 17 a 20 h Biblioteca Municipal

Inscripcions: obertes 

PARADETA DE REVISTES

Us podeu endur un màxim de 5 exemplars 

(números anteriors al 2014) 

A partir del 7 d’abril fins a exhaurir existènci-

es a la Biblioteca Municipal 

TALLER DE LA MEMÒRIA

Del 22 d’abril al 17 de juny

Dt de 16.30 a 18 h Casal d’Avis de Bellavista  

Inscripcions: de l’1 al 15 d’abril

TALLER CLUB DE FEINA

Recerca de feina i introducció de dades a bor-

ses de treball i elaboració de CV i correu 

Dt d’11 a 13 h 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 

- Taller per a emprenedors: Viabilitat econò-

mica i financera  

24 d’abril 

9.30-11.30 h Can Ribas-Centre de Recursos 

Agraris

Preinscripcions i informació: 938 443 040 / 

dinamitzacio@lesfranqueses.cat

PROGRAMA DE CAMINADES “BELLAVISTA 

PAS A PAS”

D’octubre a juny

Dt i dj Oficina del Pla de Barris de Bellavista

Informació: 938 616 221

CAMPUS DE BÀSQUET DE SETMANA SANTA

Del 14 al 17 d’abril

De dl a dj de 9 a 13 h Zona Esportiva Municipal 

de Corró d’Avall

Informació: www.cblesfranqueses.com

Org. CB Les Franqueses 

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS

Diumenges 6, 13 i 27 d’abril 

11-13 h Circuit de Cal Gavatx

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

À
. d

’In
fà

n
ci

a 
i J

ov
en

tu
t

DIADA DE SANT JORDI 

23 d’abril

De 9.30 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h Plaça de 

l’Espolsada

Parades de llibres i roses i tallers durant tot 

el dia 

10 h Comentari del llibre La Tocanassos amb 

la seva autora, l’Eulàlia Canal, i la seva il-

lustradora, l’Elena Frauca 

11 h Espectacle de titelles adreçat a les 

escoles: La Llegenda de Sant Jordi a càrrec de 

la companyia Sebastià Vergés 

12 h Sessió amb l’il·lustrador Miguel Ángel 

Sepúlveda

16.30 h Tallers per a infants de l’àrea d’In-

fància i Joventut: creació de contes, titelles i 

xapes de Sant Jordi

17 h Exhibició de sardanes dels alumnes de 

les escoles bressol municipals i presència 

dels autors locals a l’estand del Patronat 

Municipal de Cultura, Educació, Infància i 

Joventut

17.45 h Lliurament dels premis del 24è 

Concurs Literari

18.30 h Espectacle familiar: Pinotxo, el nen 

de fusta a càrrec de la companyia Sebastià 

Vergés

X
. S

ol
an

as




