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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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Nou horari de l’oficina de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona a Bellavista
(plaça d’Espanya, 5) a partir de l’1 de març:
•

Durant els mesos de febrer a juny, ambdós inclosos,
el primer i el tercer dilluns de cada mes de 10 a 13.30 h

•

Durant els mesos de juliol a gener, ambdós inclosos,
el primer dilluns de cada mes de 10 a 13.30 h
934 729 194 / orgt.franqueses@diba.cat / www.diba.cat

Millorem la distribució
Si viviu a les Franqueses i no rebeu aquest butlletí a casa
vostra o us arriba en mal estat, feu-nos-ho saber:
938 467 676
munsa.viure@lesfranqueses.cat
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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ editorial ]

[ sumari ]

Si algun tret característic crec que tinc
i la meva família també, és que som
uns grans defensors dels animals. De
fet, ara fa menys de dos mesos se’ns va
morir una gata que ha estat entre nosaltres 18 anys i que compartia jaç amb
un gos schnauzer que ja fa 9 anys que
és un més de la família. Es diu Duc i ens
l’estimem molt. Sobretot les meves filles i la meva dona que el treuen a passejar cada dia. Però una cosa tenim molt
clara: recollim les caques que el Duc fa.
Una afirmació com aquesta que hauria
de ser “òbvia” per alguns propietaris de
gossos no ho és i s’obliden de recollir als
nostres carrers i places els excrements
que els seus gossos realitzen. Aquesta és una de les queixes més habituals
dels veïns i veïnes del municipi, i amb
raó. És molt desagradable trobar-te una “tifa” a la vorera quan surts de casa. Segur que
a tots ens ha passat alguna vegada. No es pot permetre que els ciutadans i les ciutadanes hagin d’anar amb compte d’on posen els peus quan caminen per por de trepitjar una
d’aquestes “mines antipersones”. El comportament d’aquests propietaris demostra una
manca de civisme espectacular i l’Ajuntament ha de vetllar pel compliment de l’ordenança, però no sempre se’ls pot atrapar “in fraganti”.
Amb tot, l’administració, a banda de fer complir la llei, també ha de facilitar que hi hagi
espais dedicats als gossos on hi puguin fer les seves necessitats. Uns espais on, a més,
els animals puguin córrer i socialitzar-se amb els seus congèneres. És per això que
l’equip de govern ha fet construir una zona d’esbarjo canina a Corró d’Avall, la primera
del municipi, concretament prop de la plaça de Mossèn Pere Baixeres amb carrer Cèllecs, al darrere del Casal Cultural.
Es tracta d’un espai d’uns 300 m2 de superfície, tancat amb una barana de fusta, i equipat amb una font, llum, bancs, i papereres. Estem treballant perquè properament se
n’instal·li una altra a Bellavista.

04-11
ACTUALITAT
El Ple aprova per unanimitat una
moció en relació als immobles
permanentment desocupats

12-13
GRUPS
POLÍTICS

17-19
AGENDA
Carnestoltes
Sortida al Palau Blaugrana
Dia Internacional de la Dona
Restauració d’un tram del riu Congost
Festival del dia del pare
Copa Catalana Internacional BTT

Esperem que aquestes zones d’esbarjo canines siguin benvingudes i utilitzades i que
ajudin a tenir uns carrers i places més nets. Pel bé de tots!!! I, a partir d’ara, “avís”, serem molt durs amb els incívics.

Francesc Colomé i Tenas Alcalde
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[ actualitat ]
Les empreses dels polígons industrials
constitueixen una associació

E. Garrell

E

l dimarts 11 de febrer a Can Ribas-Centre de Recursos Agraris, i amb la presència de l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, es va signar la constitució de l’Associació d’Empreses dels Polígons de les Franqueses, que agrupa les tres
principals zones industrials del municipi (Congost, Pla de Llerona i
Ramassar), les quals estaran representades en aquesta associació
per empresaris de cada un dels polígons.
El president d’aquesta nova associació és Joan Maynou (Maynou,
SL); Jordi Riera (Bopla, SA) és el vicepresident primer; Antoni Martínez (El Roc a la faixa) és el vicepresident segon; Quim Aymerich (A.D.
Marina Automoció, SA) és el secretari; i el tresorer és Narcís Darnés (Derypol, SA). La resta d’empreses que formen part de la junta
directiva de l’associació són Norbert Dentressangle, Laboratorios
Calier i l’Hotel Sidorme.

Membres de la junta directiva, amb l’alcalde i el delegat de PIMEC

PIMEC gestionarà les millores d’infraestructures dels polígons
Per iniciativa de l’Ajuntament, el qual ha posat els mitjans necessaris
perquè això sigui possible, la patronal PIMEC gestionarà i actuarà
com a interlocutor únic per posar en marxa les necessitats de millora que cada zona industrial prioritzi, en estreta col·laboració amb el
propi consistori, i mancomunar i centralitzar tots els serveis que puguin aportar reduccions de costos per a les empreses dels polígons.
Els primers projectes que s’han endegat han estat presentar una
interessant millora de velocitat de connexió a Internet que pot arribar a 20 Mb reals per a les empreses del municipi a uns costos molt

reduïts, i la compra mancomunada d’energia per estalviar costos.
L’alcalde Francesc Colomé va manifestar estar convençut que
“amb la creació d’aquesta junta i de l’associació d’empresaris dels
polígons es fa un pas endavant en benefici de les empreses del municipi, i si ho és per a elles, de retruc també ho serà per al conjunt de
la població, perquè possibilitarà crear nous llocs de treball”. A l’acte
també hi va assistir el delegat territorial de PIMEC al Vallès Oriental,
Joan Carles Basi, el qual va voler agrair a l’Ajuntament “la seva predisposició a posar en marxa aquesta associació”.

El conseller Felip Puig es reuneix amb
empresaris de les Franqueses
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M. Viure

E

l conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, va reunir-se
amb una trentena d’empresaris del municipi en un esmorzar-col·loqui per tractar sobre la situació de les empreses
en un context de lenta recuperació de la crisi econòmica.
L’esmorzar, organitzat per l’Ajuntament, va tenir lloc el dissabte 15
de febrer al restaurant Cal Cinc de Corró d’Avall. Juntament amb
l’alcalde Francesc Colomé, també va assistir-hi el regidor de Dinamització Econòmica, Javier Álvarez, i la regidora d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat, Rosa Maria Pruna.
La jornada va servir perquè els empresaris de diversos sectors econòmics poguessin formular diverses preguntes, suggeriments i peticions al conseller. Felip Puig va destacar que enguany
es preveu un creixement de l’economia catalana del 0,9% i la crecaió
de 3.000 llocs de treball i va encoratjar les empreses a seguir treballant amb responsabilitat.

L’esmorzar-col·loqui es va celebrar al restaurant Cal Cinc
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El Ple aprova per unanimitat una moció
en relació als immobles desocupats

E. Garrell

E

l Ple de l’Ajuntament celebrat el dijous 30 de gener va aprovar una moció en relació als immobles permanentment desocupats amb especial consideració als que siguin propietat
d’entitats financeres i altres grans empreses. La moció va
ser consensuada prèviament per tots els grups municipals. L’acord
va satisfer els membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
(PAH) i els de Càritas de la Parròquia de Sant Francesc d’Assís de
Bellavista que van assistir a la sessió plenària.
En el preàmbul del text aprovat s’explica el motiu pel qual es va
presentar la moció i en un dels seus paràgrafs es diu que “són indispensables polítiques que atorguin garanties reals als afectats per
una situació d’insolvència de forma immediata i en el futur, per tal
que no hi hagi cap família sense llar i cap llar sense família”. Entre
els acords aprovats destaca el que fa referència a elaborar una relació d’habitatges permanentment desocupats mitjançant el creuament de dades en disposició de l’Ajuntament.
Un altre dels acords de la moció aprovats insta l’Ajuntament a
actualitzar el Pla Municipal d’Habitatge de forma que contempli i
reguli degudament les mesures de foment per evitar la desocupació permanent i injustificada d’habitatges. Així mateix es va aprovar
que s’instruiran procediments administratius contradictoris on es
determinin, coneguin i comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Si el propietari continua sense ocupar l’immoble s’incoarà
el corresponent expedient d’acord amb allò previst a la Llei del Dret
a l’Habitatge de Catalunya. Un altre dels punts aprovats adverteix
que la desocupació permanent constitueix una infracció molt greu
segons la Llei del Dret a l’Habitatge amb multes que poden arribar
fins a 900.000 euros.
Per últim, l’aprovació de la moció també inclou crear un registre
municipal de solars sense edificar, així com demanar a la Generali-

Ramon Bosch, de la PAH, en la seva intervenció

tat que avanci en els treballs de creació del nou impost sobre habitatges desocupats a mans d’entitats bancàries.
Durant el torn de paraula del públic, Ramon Bosch, membre de la
PAH, i Pere Pérez, de Càritas Sant Francesc d’Assís, van felicitar els
membres del consistori franquesí per la iniciativa, però van coincidir
a demanar que aquest havia de ser només un punt de partida, que
queda molta feina per fer i que s’ha de fer ràpid, ja que “la situació de
molta gent és dramàtica”.
L’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, va animar els
membres de la PAH i de Càritas a continuar amb la seva lluita. També
va voler recordar tot el que s’està fent en el terreny social els darrers
tres anys a les Franqueses, amb exemples com l’augment dels ajuts
econòmics directes de Polítiques Socials i l’aposta pels plans d’ocupació de l’equip de govern.

Infraestructures, indústria, formació i
turisme, àmbits prioritaris de la C-17

Aj. Granollers

A

finals de gener es va celebrar a Ripoll la segona reunió del
grup d’alcaldes de la C-17, amb la presència de dotze dels
quinze màxims mandataris dels ajuntaments que en formen
part, entre els quals Francesc Colomé, alcalde de les Franqueses. En aquesta segona reunió van fixar-se grups de treball que
generaran projectes concrets de cooperació.
El grup d’alcaldes de la C-17 es va reunir per primera vegada fa
dos mesos a Granollers per presentar-se i explicar la seva intenció
de treballar conjuntament per posar en valor el patrimoni industrial, territorial i de coneixement de la C-17.
Així doncs, els àmbits d’actuació, liderats pels alcaldes i experts
en cada àmbit, que es van crear a la reunió són els següents:
1. Infraestructures: aquest grup farà el seguiment i les reivindicacions en relació a les infraestructures al voltant de la C-17.
2. Política industrial: un àmbit des del qual es projectarà el mapa
de zones d’activitat econòmica, i la seva utilització posterior.
3. Formació professional: aquest àmbit permetrà fixar l’oferta
i les peticions de les empreses, així com els programes de la
Formació Professional Dual amb empreses de la C-17. Un àmbit que pretén enfortir la capacitat de la gent jove i posar-la en
valor.
4. Promoció turística: coordinarà projectes conjunts que permetin

El grup d’alcaldes de la C-17 assistents a la trobada de Ripoll

promoure l’activitat turística a l’eix de la C-17, des del Circuit de
Catalunya fins al turisme de muntanya.
El grup està format pels alcaldes de Puigcerdà, Ripoll, Olot, Torelló,
Manlleu, Vic, la Garriga, les Franqueses del Vallès, Granollers, Canovelles, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Parets del Vallès, Montmeló i
Mollet.
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[ actualitat ]
S’acaben les obres Es realitza el
del cementiri de
manteniment de
Corró d’Avall
les pistes de pàdel

A
M. Viure

mitjans de febrer el Patronat Municipal d’Esports va començar a realitzar les tasques de manteniment de les tres pistes
de pàdel de la Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall. En
concret es va retirar la moqueta, es va descompactar i es va
pentinar la gespa. Per últim es va afegeir sílice allà on era necessari.
Aquests treballs els va realitzar l’empresa Greencourt.
Està previst que properament també es facin tasques de manteniment a les pistes de pàdel de la Zona Esportiva Municipal de
Corró d’Amunt.

Plans locals d’ocupació en plena tasca de manteniment del cementiri

L

es obres del cementiri de Corró d’Avall van finalitzar al febrer.
Tal com estava previst s’hi van construir 108 nínxols nous i es
van reparar les cobertes dels existents. Pels propers mesos
es preveu realitzar l’arranjament de les façanes dels nínxols.
Al mes de febrer també va culminar la reforma de les cobertes
de l’edidici de l’Ajuntament i de les antigues escoles.

Es reparen les
goteres del pavelló

E

l Patronat Municipal d’Esports va reparar la coberta del Pavelló Poliesportiu Municipal de Corró d’Avall per tal de solucionar els problemes de goteres que tenia la instal·lació.
Les obres van començar a finals del mes de gener i van allargar-se durant tot el mes de febrer.

Llerona agraeix la donació de dues
oliveres per embellir la rotonda
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M. Viure

L

a presidenta del Consell del Poble Llerona, Rosa Maria Pruna,
en nom de l’organisme que representa, va agrair la donació
de dues oliveres per part del senyor Josep Maria Pedrals de
Can Pedrals de Llerona. Els dos arbres s’han cedit al Consell
per ajudar a embellir la rotonda del Pla de Llerona, ubicada entre la
via d’Europa i la carretera de l’Ametlla.
La presidenta Rosa Maria Pruna es mostra satisfeta del resultat
i assegura que “en aquesta rotonda hi ha tot el poble perquè s’ha
construït amb la col·laboració de tots els veïns i veïnes de Llerona i
amb les aportacions del Consell del Poble”. Al setembre del 2012 es
van inaugurar les dues portalades de Can Roig.
El Consell del Poble també vol donar les gràcies al senyor Jaume
Lloreda, veí de Llerona i jardiner, que ha treballat desinteressadament i ha posat moltes hores de dedicació en l’arranjament de la
rotonda.

D’esquerra a dreta: Rosa M. Pruna, Josep M. Pedrals i Jaume Lloreda
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L’Ajuntament vol posar dos semàfors a
la travessera de Corró d’Amunt

La pavimentació del camí de Can Cabeça començarà en breu
Ramírez, membre de l’equip de govern de l’Ajuntament, també va informar que en breu s’iniciaran les obres d’arranjament del camí de
Can Cabeça, i que l’empresa que havia guanyat el concurs, Abolafio,

M. Viure

L

a Diputació de Barcelona, titular de la carretera que travessa
Corró d’Amunt, la BV-5151, posarà finalment un altre ressalt
en el tram urbà d’aquesta via per millorar-ne la seguretat
dels veïns que hi viuen, una de les reivindicacions històriques
dels habitants d’aquest nucli de població. Els tècnics de la Diputació faran una visita a Corró d’Amunt per mirar on posaran aquest
nou ressalt, que serà una plataforma de cautxú, i que se sumarà al
ressalt d’obra ja existent situat entre les Antigues Escoles i la Zona
Esportiva Municipal.
Però aquesta mesura no serà l’única per aconseguir disminuir la
velocitat dels vehicles que passen per aquest punt, ja que l’Ajuntament té la intenció d’instal·lar-hi també dos semàfors, un a l’entrada
i un altre a la sortida de la travessera, amb l’objectiu que es posin en
vermell quan detectin que els vehicles s’hi acosten a una velocitat
excessiva. A més, també s’hi vol posar càmeres que facin fotografies
als vehicles que se saltin el semàfor en vermell o passin amb excés
de velocitat.
Aquesta explicació la va donar als veïns de Corró d’Amunt en la
sessió plenària del Consell del Poble del dilluns 27 de gener el regidor d’Esports i vocal del Consell, José Ramírez, qui va dir que des
de Diputació també li havien dit que el projecte per fer una rotonda a
la perillosa cruïlla de la mateixa carretera a l’altura de Marata està
pràcticament enllestit.

La Diputació posarà un altre ressalt a la carretera que travessa el poble

havia presentat una millora per asfaltar dos-cents metres més de
camí del que hi havia projectat. En total, doncs, es pavimentaran 700
metres d’aquesta via.
Ramírez també va informar els presents que a través dels plans
d’ocupació es farien els diversos arranjaments que manca fer a les
Antigues Escoles, seu del Consell del Poble, com ara solucionar les
filtracions d’aigua del sostre o les pèrdues d’aigua dels serveis.
Un altre punt de l’ordre del dia que es va tractar va ser el de la
creació de la Comissió de Festa Major. Amb tot, com que cap dels
presents va creure necessària la seva constitució, es va acordar que
la propera festa major es farà de la mateixa manera que es feia fins
ara.

L’AV Sant Mamet dóna 250 kg d’aliments
i productes d’higiene a El Xiprer

L

’Associació de Veïns Sant Mamet de Corró d’Amunt va donar
250 kg d’aliments i productes d’higiene personal a El Xiprer
a mitjans de febrer. D’acord amb les recomanacions rebudes
d’El Xiprer pel que feia als productes bàsics més necessaris
en aquell moment, l’Associació de Veïns va lliurar 70 kilograms de
sucre, 120 litres de llet, 61 ampolles de gel de bany i 7 paquets de
bolquers.

La donació havia estat acordada per la Junta de l’Associació de Veïns
a finals del 2013. Els responsables d’El Xiprer van demanar, però,
que s’ajornés fins passades les festes de Nadal, ja que en aquelles
dates les seves entrades són superiors a les habituals i les necessitats no són tan imperioses com de costum.
Per decisió expressa de l’Associació de Veïns tots els productes
es van adquirir als comerços de proximitat de les Franqueses.

7

[ actualitat ]
Els ajuts atorgats des de Polítiques
Socials van augmentar un 84% el 2013

L

’any 2013 l’àrea de Polítiques Socials de l’Ajuntament va realitzar un gran esforç pressupostari per tal de cobrir totes les
necessitats bàsiques dels ciutadans i ciutadanes del municipi.
En total es van destinar a aquest fi 126.440 euros, el que representa un 84% més que l’import que s’hi va destinar el 2012.
Una de les partides que més va augmentar va ser la d’ajudes destinades a pagar els subministres de serveis bàsics que va pujar fins
als 34.764 euros, 14.175 més que l’any anterior i 25.660 més que el

2011. Aquest és un clar indicador de com està afectant la crisi a la
població que té més dificultats. També es va dedicar una suma important de diners en ajuts per a alimentació, 18.949 euros, més del
doble que el 2012. Els ajuts a l’atenció a menors en situació de risc
social també van augmentar considerablement, ja que van passar
dels 3.000 euros de l’any 2012 als 16.307 euros del 2013. Aquests
fons es destinen a sufragar activitats extraescolars, assistència a
casals d’estiu o quotes de l’escola bressol.

Novetats al Servei d’Atenció Domiciliària

A

l gener d’aquest any s’ha començat a aplicar la nova ordenança del Servei d’Atenció Domiciliària, que regula el Servei
d’Atenció a Domicili i el Servei de Teleassistència.
Aquesta nova ordenança surt de la necessitat d’adequar
la normativa anterior, la qual va ser aprovada per la Junta de Govern
Local l’any 2000. Per aquest motiu es va sol·licitar assessorament a
la Diputació de Barcelona per redactar una nova ordenança centrada en un preu públic que tingués en compte la capacitat econòmica

de les persones usuàries, aplicant de forma progressiva el copagament segons la renda de cada persona usuària. El còmput de la
capacitat econòmica està definit en el model de copagament, que
proposa sis trams de renda en base a l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).
Així, el preu màxim de copagament per al Servei d’Atenció Domiciliària i el Servei de Neteja a la Llar serà d’11,70 euros, el qual no podrà superar el 65% de l’indicador de referència, que és de 18 euros.

Bonificacions de la Taxa d’Escombraries

F

ins al 23 de maig es podran sol·licitar bonificacions de la Taxa
per a la Recollida, Tractament i Eliminació d’Escombraries i
altres residus sòlids urbans a les Franqueses.
Els destinataris d’aquestes bonificacions, que poden arribar a ser del 95%, del 50% o del 25% en funció dels ingressos perso-

nals de la unitat familiar, són persones jubilades i pensionistes així
com famílies amb pocs recursos.
Podeu recollir les sol·licituds així com demanar informació a
l’oficina de l’Organisme de Gestió Tributària (carretera de Ribes, 14 /
934 729 194 / orgt.franqueses@diba.cat / www.diba.cat).

L’Oficina del Consumidor va rebre 131
reclamacions i consultes l’any passat

L

’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) és un
servei gratuït de l’Ajuntament que té com a objectiu facilitar
informació i assessorament als ciutadans i ciutadanes, per tal
de garantir i defensar els drets de les persones consumidores
i usuàries.
Durant l’any 2013 van tramitar-se 131 reclamacions i consultes
relacionades amb el consum, el 45% de les quals estaven relacionades amb el servei de telèfon, el 21% amb els serveis bàsics (electricitat, aigua...) i el 15% amb les entitats bancàries. Cal dir que de totes
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les reclamacions efectuades, se’n van resoldre més del 67%, i amb
un percentatge d’un 40% favorable als interessos dels consumidors.
L’horari d’atenció al públic de l’OMIC és els dilluns de 10 a 13 h
a l’edifici de l’Ajuntament (carretera de Ribes, 2) i els dimecres de
10 a 13 h al local de la plaça d’Espanya, 5, de Bellavista. Per a més
informació podeu trucar al telèfon 938 467 676 o bé escriure un correu electrònic a omic@lesfranqueses.cat. Si feu la petició per correu
postal, caldrà trametre l’original del document signat a l’OMIC, amb
una fotocòpia de la documentació relacionada amb el tema.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Carme Ruscalleda, Ada Parellada i Fermí Puig van apadrinar el projecte

L

’Associació i Fundació Apadis de les Franqueses va inaugurar
el dia 30 de gener a Bellavista el restaurant-cafeteria social El
gato verde. El projecte, tal com explica la presidenta d’Apadis,
Imma Navarro, té un doble objectiu. D’una banda, vol fomentar la igualtat social oferint a les persones amb discapacitat l’oportunitat de poder aprendre un ofici i així millorar el seu creixement
personal, les habilitats socials i les professionals. D’altra banda, el
local pretén oferir llocs de treball als pares i mares de persones
amb discapacitat que es troben en situació d’atur.

X. Solanas

X. Solanas

Apadis obre el restaurant El gato verde
per formar persones amb discapacitat

L’alcalde i la regidora Gisela Santos, amb la consellera Neus Munté

L’acte d’inauguració va comptar amb uns padrins de categoria, uns
cuiners amb una gran vàlua personal i professional: Carme Ruscalleda, Fermí Puig i Ada Parellada. El cuiner Ferran Adrià no va poder
assistir presencialment a l’esdeveniment però va donar-hi suport
amb un vídeo especialment gravat per a l’ocasió.
A nivell institucional, la consellera de Benestar Social i Família,
Neus Munté, va presidir la inauguració juntament amb l’alcalde de
les Franqueses, Francesc Colomé. El consistori franquesí forma
part del Patronat de la Fundació Apadis des de l’octubre passat i collabora amb la Fundació des de fa més de deu anys. A la inauguració
també van ser-hi presents regidors i regidores de l’Ajuntament a
més d’altres alcaldes i alcaldesses de la comarca; el president del
Consell Comarcal, José Orive; el president del Consorci de Residus
del Vallès Oriental, Juan Carlos Sánchez; i la directora general de
l’Institut Català d’Assitència i Serveis Socials, Carmela Fortuny.
El restaurant-cafeteria d’Apadis va rebre tots els elogis possibles. La consellera Munté va dir que “el nom del local, El gato verde, es tota una declaració de principis que marca una aposta per la
igualtat però lloant la diferència”. Aquesta aposta es respira en tota
la decoració del local, elaborada pels mateixos usuaris i familiars, i
pensada fins al més mínim detall. Grans dosis de creativitat i una pila
d’hores de treball han fet possible aquest projecte.
La Botigueta
El gato verde és al passeig d’Andalusia, número 6, de Bellavista.
Apadis vol que el projecte, pioner a la comarca, sigui un referent
també a tot Catalunya. Aquest nou projecte de restaurant se suma
a iniciatives com La Botigueta que també va néixer al desembre de
l’any passat com un projecte pioner i únic a la comarca amb la voluntat d’oferir l’oportunitat a les persones amb discapacitat de poder
formar-se dins d’un context laboral real. A l’establiment s’hi venen
objectes de segona mà i artesania, que alhora serveixen per ajudar
a finançar el centre. Prèviament a l’acte inaugural la comitiva també
va visitar La Botigueta que es troba al mateix passeig d’Andalusia,
just al costat del restaurant.
Signatura del Llibre d’Honor del municipi
Moments abans de la inauguració del restaurant d’Apadis, l’alcalde
Francesc Colomé i la regidora de Polítiques Socials, Gisela Santos,
a més d’altres regidors i regidores de l’equip de govern, van rebre la
consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, i la directora
general de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, Carmela Fortuny, a l’edifici consistorial. La consellera va signar el Llibre
d’Honor del municipi i va rebre un obsequi de record.
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[ actualitat ]
El consistori i les entitats es reuneixen
per l’ordenança d’organització d’activitats

A

rran de l’aprovació inicial, el passat mes d’octubre, de l’ordenança d’intervenció municipal d’espectacles públics i activitats recreatives, diverses entitats del municipi van presentar-hi al·legacions. La majoria d’entitats van expressar
el seu malestar per la dificultat que els suposaria organitzar activitats.
L’Ajuntament va recollir les queixes i amb la voluntat de clarificar
els punts de l’ordenança va organitzar, a finals de gener, una reunió

informativa amb les entitats i tècnics del consistori.
Els tècnics del consistori van explicar que la nova ordenança pretén
oferir una ordenació detallada i precisa dels sistemes d’intervenció
administrativa. Les entitats van poder saber com quedarien afectades les diferents activitats que organitzen. Es va puntualitzar que,
de manera general, el Pla d’Autoprotecció només el requeriran
aquells actes que apleguin més de 1.000 persones a la via pública o
500 persones en un espai tancat. Els actes que no reuneixin aquests

La Mitja més multitudinària

X. Solanas

M

és de 12.000 atletes van córrer el diumenge 2 de febrer la
Mitja Marató Granollers-Les Franqueses-La Garriga, que
en la seva 28a edició va fer el rècord de participants.
El primer que va arribar a la meta després dels 21 km
de recorregut va ser, com no podia ser d’una altra manera, el kenyà
Wilson Kipsang, plusmarquista mundial de marató, amb un temps
d’1 h 1 min 20 s.
En categoria femenina, la victòria va ser per a la també kenyana
Faith Jeruto, amb un registre de 1 h 14 min 13 s.
Els carrers de les Franqueses es van tornar a omplir de ciutadans que van voler animar el pas dels atletes pel nostre municipi.
L’organització de la Mitja també va tornar a comptar amb desenes de
voluntaris franquesins, l’aportació dels quals és imprescindible per
al desenvolupament normal de la cursa.
La Mitja va transcórrer sense incidències remarcables.

El recorregut de la Mitja passa per davant de l’edifici consistorial

Julián Sanabria compleix 100 anys
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E. Garrell

J

ulián Sanabria Gelado, veí del carrer de Cardedeu de Bellavista, va complir 100 anys el 7 de febrer. L’alcalde, Francesc Colomé, i la regidora de Sanitat i Gent Gran, Rosa Maria Pruna,
van voler estar amb ell i amb la seva família en aquesta data
tan assenyalada i li van regalar un ram de flors i un record amb el
perfil de l’edifici consistorial, “que té només un any més que vostè”,
li va dir l’alcalde.
Julián Sanabria va néixer el 7 de febrer de 1914 en un petit poble
de la província de Zamora anomenat Pobladura de Aliste. Va arribar a Catalunya en l’onada migratòria dels anys 60, concretament el
1963, i va viure els primers anys a Montornès del Vallès. L’any 1972
es va traslladar a Bellavista. Tot i que va treballar molts anys com
a camioner, el senyor Julián va portar durant vint anys, del 1974 al
1994, el quiosc que estava situat al passeig d’Andalusia, al davant
d’on està actualment l’estanc.

Julián Sanabria amb la seva família i l’alcalde i la regidora Rosa M. Pruna

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Es renova totalment el bar del Casal
Cultural de Corró d’Avall

E. Garrell

E

ls usuaris del bar del Casal Cultural de Corró d’Avall notaran
un canvi espectacular en la fesomia i el servei del local. Al
llarg del mes de gener el nou adjudicatari va fer-hi un seguit
de reformes. Aquesta era una de les millores que va presentar en el concurs que va guanyar i que havia endegat l’Ajuntament.
Així doncs, s’hi ha construït una cuina, s’hi han fet els desguassos nous i, en conseqüència, el paviment, i s’hi ha construït un lavabo
adaptat a persones amb mobilitat reduïda. També s’hi han pintat totes les parets i en breu es canviarà tot el mobiliari interior i exterior.
El nou adjudicatari del servei, Cristóbal Moreno, ha confirmat
que ja ha demanat una línia de telèfon fix i que els usuaris podran
disposar de xarxa Wi-Fi. A més, el servei de restauració s’ampliarà
amb tot tipus de torrades, tapes calentes i entrepans, entre d’altres
menges. Per Moreno, els treballs de reforma han estat molt importants, ja que “feia 50 anys que no s’hi havia fet res de res”.

Amb les reformes, el bar té espai per posar-hi més taules

Zona d’esbarjo canina a Corró d’Avall

M. Viure

L

’àrea d’Obres i Serveis de l’Ajuntament ha fet construir una
zona d’esbarjo canina a Corró d’Avall, concretament al bosquet que hi ha al darrere del Casal Cultural, a la plaça de
Mossèn Pere Baixeres. Es tracta de la primera instal·lació
d’aquestes característiques que hi ha al municipi i s’ha fet amb l’objectiu que els propietaris hi puguin portar els seus gossos a fer les
seves necessitats, així com a esbargir-se i socialitzar-se amb altres
gossos. De retruc, es creu que s’aconseguirà que hi hagi menys defecacions d’animals pels carrers i places del poble.
La zona d’esbarjo canina de Corró d’Avall té uns 300 m2 de superfície i està closa per una tanca de fusta que hi ha instal·lat l’empresa Disseny Barraca. Com a serveis, la brigada municipal hi ha
posat una font, llum, bancs, bosses per recollir les femtes dels animals i papereres.
Segons la regidora d’Obres i Serveis, Vanesa Garcia, l’Ajuntament ha fet construir aquest equipament “com a resposta a la demanda que ens havien fet els veïns i veïnes del municipi i s’ha ubicat en aquesta zona concreta perquè és un lloc on habitualment s’hi
passegen força gossos”. Garcia també ha avançat que “properament
se’n construirà un altre a Bellavista”.

La zona d’esbarjo canina es troba just al darrera del Casal Cultural

Les sancions per no recollir els excrements dels animals de companyia de la via pública poden arribar fins als 150 euros. Els agents
de la Policia Local són les persones autoritzades per multar aquestes infraccions.

Terra per al roure del Tricentenari

E. Garrell

L

es Franqueses ha enviat un sac de jute ple de terra provinent
dels cinc nuclis de població que té el municipi –Bellavista,
Corró d’Avall, Llerona, Marata i Corró d’Amunt– per ajudar a
plantar el roure del Tricentenari. Aquesta terra s’unirà a la
de tots els municipis de Catalunya que hagin volgut col·laborar amb
aquesta iniciativa de commemoració del Tricentenari dels fets històrics del 1714, que consisteix en la plantada d’un roure a la muntanya
de Montserrat com a símbol de la voluntat de ser del poble català.
Segons la carta que ha enviat a tots els ajuntaments de Catalunya el comissari del Tricentenari, Miquel Calçada, es vol que aquest
arbre “esdevingui una icona que es projecta en el futur i que vol ser
emblema de la força del país”.
L’acte de la plantada del roure tindrà lloc el 2 de març a les 12.30
h, dins els terrenys de l’antic convent de Santa Cecília, amb la presència de l’Abat del Monestir de Montserrat, Josep Maria Soler.

L’agutzil de l’Ajuntament collint un grapat de terra a Bellavista
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[ grups polítics ]
ajuntament de les Franqueses del Vallès

Francesc Colomé
Portaveu del Grup Municipal Convergència i Unió
EL GOVERN DE CATALUNyA MANTINDRà EL MODEL D’ESCOLA CATALANA I EL MODEL D’IMMERSIó LINGüÍSTICA D’ACORD AMB LA LLEI
D’EDUCACIó DE CATALUNyA (LEC). El TSJC va emetre una interlocutòria que obliga a la Generalitat a fixar el 25% de l’horari lectiu en llengua castellana per a cinc casos concrets que afecten a cinc aules de cinc centres educatius. El Departament d’Ensenyament ja ha anunciat
que recorrerà aquesta resolució del TSJC, perquè la seva aplicació és incompatible amb el compliment de la LEC i amb la pròpia sentència
del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut. El Govern exercirà la seva responsabilitat com a autoritat educativa a Catalunya i defensarà
el model d’immersió lingüística que en els darrers 30 anys ha donat uns excel·lents resultats tant a nivell acadèmic com a nivell de cohesió
social. Els resultats demostren que el model educatiu de Catalunya garanteix un perfecte coneixement tant del català com del castellà.

Esteve Ribalta
Portaveu del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya
L’aportació de les àrees governades pel PSC a l’Ajuntament té una clara projecció en els pressupostos per al 2014 i en l’execució dels del
2013. Hem vist com en l’àrea de Polítiques Socials en l’any anterior hem augmentat un 84% respecte el 2012 les partides per a cobrir les
necessitats bàsiques de famílies. Els ajuts per a subministres bàsics s’han triplicat en alguns casos respecte a campanyes anteriors. Pel que
fa als ajuts per a l’alimentació, el 2013 hem duplicat les d’anys anteriors. En ajuts a l’atenció a menors en situació de risc social hem passat
dels 3.000€ de l’any 2012 als 16.307€ al 2013. Evidentment aquesta no és la situació més desitjable, i al 2014 ampliem considerablement
les partides per als plans de l’ocupació, perquè no sortirem de la situació de crisi que patim fins que no assolim uns nivells d’ocupació que
permetin les famílies viure amb dignitat i poder fer front a les despeses i necessitats més bàsiques i elementals.

Francesc Torné
Portaveu del Grup Municipal Convergència per Les Franqueses
MOCIó DE CENSURA IRREGULAR. Per una denúncia a la Fiscalia de Barcelona hem sabut que en la moció de censura de 2008 es van produir
irregularitats, com el cobrament de diners per part d’un empresari per finançar-la a canvi de favors urbanístics i la contractació de detectius
per vigilar el govern. Hem presentat al Jutjat de Granollers una querella perquè els protagonistes de la moció aclareixin les irregularitats, si
és el cas, i girar full a aquesta època fosca que ha provocat greus conseqüències que encara estem pagant. Esperem que la justícia aclareixi
les incerteses i retrobem la tranquil·litat ben aviat, ja que des de la moció només acumulen despropòsits. Desitgem que els partits que van
donar-hi suport emprenguin les responsabilitats que calgui per resoldre qualsevol ombra d’irregularitat. Que no amaguin el cap sota l’ala i
no esperin a que es dicti sentència, doncs això provoca el descrèdit de la ciutadania envers la classe política.

Ferran Gontán
Grup Municipal Les Franqueses Imagina
DESPRéS DE GAIREBé 11 ANyS, ANAVA TOCANT PLEGAR. I això és el que vaig fer el passat ple de febrer, plegar. Fent un repàs, d’aquests
meravellos anys, haig de començar donant-vos les gràcies a tots vosaltres, els meus veïns. Gràcies als que heu confiat en mi i que en moments durs m’heu donat l’empenta necessària; espero no haver-vos defraudat. Gràcies als que heu estat crítics amb les meves opinions i les
meves actuacions i m’ho heu dit des de la discrepància ideològica. Ha estat un honor i un privilegi haver estat regidor del meu poble. Gràcies.
Però que ningú es cregui que desaparec, ans al contrari. Ara que amb LFI estem fent una feina impressionant, ara que gairebé una trentena
de persones hem decidit dedicar el nostre temps a fer el possible una forma de fer política, basada en la transparència i escoltant l’opinió
dels veïns; ara només baixaré els dos esglaons de la tarima de la sala de plens, però seguiré volent canviar la societat.
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Javier Álvarez
Portaveu del Grup Municipal Partit Popular
CONSUMAMOS LO NUESTRO. Tanto las grandes empresas, como las PYMES, autónomos y emprendedores instalados en nuestro municipio,
necesitan sentirse apoyados por todos nosotros. Al decir nosotros, no es solamente apoyo del Ayuntamiento sino también de todos los franquesinos. En febrero se repartieron los directorios telefónicos de les Franqueses a los hogares del municipio con el fin de que conozcamos
las empresas, productos y servicios que tenemos aquí mismo. Es una guía que deberíamos tener siempre a mano; que cuando necesitemos
algo, la podamos consultar en vez de irnos a buscar a otros pueblos. Al ser les Franqueses un pueblo tan diverso y extenso, estamos seguros
que muchos de vosotros jamás habéis imaginado la cantidad de productos y de servicios que podemos encontrar aquí. Si contratamos y consumimos lo nuestro, estaremos dinamizando la economía del municipio que, a su vez, nos beneficiará a todos los franquesinos!

àngel Profitós
Portaveu del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya
ESQUERRA va presentar al Ple municipal de gener una proposta per tal que el nostre Ajuntament doni suport a la Consulta convocada per
la Generalitat el proper 9 de novembre. I va ser acceptada! Si llegiu a la web municipal l’acta del Ple, podreu veure el debat i el resultat de la
votació. El contingut del Ple va ser, bàsicament, de temes urbanístics amb diversos punts per regularitzar conflictes de legislatures anteriors. És bo donar seguretat jurídica als nostres veïns; no és tant bo fer-ho sense demanar responsabilitats d’actuacions passades de polítics
i funcionaris amb càrrec que ens han portat on som. Per cert, l’interventor i gerent del consistori em deu un certificat des d’abans de Nadal.
Si el veieu, li comenteu, a veure si us fa més cas que a mi. Esquerra ha presentat per al Ple de febrer una proposta per “plantar” una senyera
al monument de l’Onze de Setembre a Corró d’Avall. Escric setmanes abans del Ple. Informarem del resultat.

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

Josep Badia
Portaveu del Grup Municipal Plataforma per Catalunya
L’ALCALDE DIU QUE NO ES POT FER RES AMB ELS ROBATORIS PERQUÈ NO TENIM MéS POLICIA. En els últims mesos han incrementat els
robatoris al nostre municipi, sobretot a vivendes i en plena llum del dia. Des de PxC es va demanar a l’alcalde quines mesures es prenien per
evitar més robatoris i la resposta va ser que no hi havia més policia i que estaven en contacte amb els mossos. Des de PxC reclamem que
la policia estigui per la seguretat ciutadana, ja que preferim que es dediquin a la seguretat dels nostres ciutadans i no cal tanta presencia
policial a les festes del poble o activitats esportives. Seguirem aquesta qüestió i ens preocuparem de que es prenguin mesures per evitar robatoris, com per exemple més presència policial. Ja que l’equip de govern (CiU, PSC, PP i UPLF) no prenen mesures, nosaltres les exigirem.
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[ VIII Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars ]
Temporada gener-març 2014
Javier Alvarez
Codi Postal
00 Engruna Teatre
Portaveu del Grup Municipal Partit Popular

15 de març 18 h Teatre Auditori de Bellavista
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Només cal que ho escriguis en una carta i les carteres Ruth, Maria i
Mireia faran que arribi a bon port!

Actrius: Ruth Garcia, Mireia Fernández, Maria Casellas i
Núria Olivé
Angel Profitós
Titelles i escenografia: Engruna Teatre

Portaveu del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya
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Pinya de contes i cançons Cesc Serrat
29 de març 18 h Casal Cultural de Corró d’Avall
Espectacle per a tots els públics

És un espectacle-audició format per un conjunt de petits contes i
Angel Profitós
cançons explicades i cantades per un narrador-rondallaire, amb
Portaveu del Grup Municipal Unió de Pobles de Les Franqeses
l’acompanyament instrumental i vocal d’un músic. La banda sonora
descriu els personatges i l’acció, que sempre s’acompanya d’un objecte
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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
Javier Alvarez
25 de gener
Punt i seguit Teatre, de
Portaveu del Grup Municipal Partit Popular
Terrassa
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abandonada on els ha citat el seu director. El que en principi
sembla ser un simple comiat acabarà en un improvisat assaig de
conseqüències imprevisibles. I és que, en definitiva, cadascun d’ells
es troba atrapat a la ciutat per motius ben diferents.

Angel Profitós

Portaveu del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya
Autor: Eloi Falguera
Direcció: Eloi Falguera
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Molt soroll per no res Teatre del Centre
Parroquial de Sant Vicenç de Sabadell
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[ jornada de portes obertes
i dates de preinscripcions centres educatius ]
EDUCACIó INFANTIL 1r CICLE (0-3 anys)
Preinscripcions: 5-16 de maig

EBM
El Gegant del Pi
dl, 28 d’abril, de 18 a 20 h

EBM
Les Tres Bessones
dt, 29 d’abril, de 18 a 20 h

EBM
Cavall Fort
dc, 30 d’abril, de 18 a 20 h

EDUCACIó INFANTIL 2n CICLE I EDUCACIó PRIMàRIA (3-12 anys)
Preinscripcions: 11-21 de març

Escola BellavistaJoan Camps
dc, 12 de març, de 15 a 16.30 h

Escola
Colors
dv, 7 de març, de 10.30 a 12.30
h i de 15 a 16.30 h

Escola Joan
Sanpera i Torras
dv, 7 de març, de 15 a 16.30 h

BATXILLERAT
Escola Guerau
de Liost
dt, 11 de març, a les 11 h i a les
15 h

Escola
Camins
dv, 14 de març, de 9.30 a 11 h i
de 15 a 16.30 h

EDUCACIó SECUNDàRIA (12-16 anys)
Preinscripcions: 11-21 de març

Institut Lauro
dt, 6 de maig, 17.30 h
Preinscripcions: 13-23 de maig

CICLE FORMATIU DE
GRAU MITJà
Institut Lauro
dc, 7 de maig, 17.30 h

Institut
Lauro
dc, 12 de març, de 17.30 a 20 h

Institut
El Til·ler
dl, 10 de març, de 17.15 a 18.45
h i de 15.30 a 19 h

Preinscripcions: 13-23 de maig

CICLE FORMATIU DE
GRAU SUPERIOR
Institut Lauro

Per a més informació:

dc, 7 de maig, 17.30 h

àrea d’Educació (938 466 506)
www.lesfranqueses.cat

Preinscripcions: 27 de maig al 6
de juny

[ agenda ]
01 dissabte

06 dijous

Parada informativa i recollida de signatures de
la campanya “Signa un vot per la independència”
9-13 h Mercat de Corró d’Avall (plaça de Can
Font)
Org. ANC Les Franqueses

Espais de lectura. Comentari del llibre Asesinos
sin rostro de l’autor Henning Mankell
18 h Biblioteca Municipal

Teatre: Los Geranios de La Trini a càrrec del grup
de teatre Siempre Joven del Casal d’Avis Bellavista. Activitat emmarcada dins el programa de
dinamització cultural de la gent gran
17.30 h Teatre Auditori de Bellavista

X. Solanas

Carnestoltes a Corró d’Avall
(veure la contraportada)
Carnestoltes a Bellavista
(veure la contraportada)
Carnestoltes a Corró d’Amunt (Antigues Escoles)
(veure la contraportada)

02 diumenge

Sortida al Palau Blaugrana: Eurolliga FC
Barcelona – Fenerbahçe Ulker Istanbul. Preu:
20 euros per als jugadors del Patronat Municipal
d’Esports i del CB Les Franqueses i 25 euros per
als acompanyants. Inscripcions: a l’oficina del
Patronat Municipal d’Esports fins al 28 de febrer.
Places limitades. Informació: 938 467 083 (demanar per en Guillem o en Toni les tardes de dilluns
i dimecres). Aquesta activitat queda subjecta
a possibles modificacions de dia i/o horari per
temes organitzatius de l’Eurolliga
20. 45 h (inici del partit) Palau Blaugrana

07 divendres
Celebració del Dia Internacional de la Dona
Treballadora. “Mou-te per la igualtat”. Per commemorar aquest dia, s’han organitzat un seguit
d’activitats que tindran lloc a l’Oficina del Pla de
Barris de Bellavista:
Inauguració de l’exposició temporal: Rosa Leveroni, dona de lletres
17-18 h Taller de punts de llibre. Taller gratuït.
Adreçat a infants entre 4 i 12 anys
18-18.45 h Sessió de poesia escrita per dones
18.45-19 h Lectura del manifest a càrrec de la
regidora de Polítiques Socials, Gisela Santos

poden eliminar o quina és la vegetació autòctona
10-12 h Pont de la carretera BV-1433 (sobre el riu
Congost)
Org. Associació Hàbitats
Masterclass Step + Aerobox per commemorar
el Dia Internacional de la Dona Treballadora.
Inscripcions: per a abonades a partir del 3 de
març i per a no abonades a partir del 6 de març
a la recepció del Complex Esportiu Municipal.
Places limitades
10.30 h Masterclass Step a la Zona Esportiva
Municipal de Corró d’Avall
11.30 h Masterclass Aerobox a la Zona Esportiva
Municipal de Corró d’Avall
Org. Complex Esportiu Municipal

09 diumenge
Festa del dia de la Dona: caminada per Corró
d’Amunt i xerrada-col·loqui a les Antigues
Escoles de Corró d’Amunt Inscripcions: 938 710
621 (Glòria Puig)
8 h Caminada
10 h Esmorzar (cal portar-lo de casa)
11 h Xerrada-col·loqui a càrrec d’Anna Velázquez
Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

13 dijous
Hora del conte especial commemoració del 70è
aniversari de la mort d’Antoine de Saint-Exupéry. El Petit Príncep a càrrec de la rondallaire,
Núria Alonso
17.30 h Biblioteca Municipal

15 dissabte

Concert de cant coral a l’església de Sant Mamet
de Corró d’Amunt
12 h Cantada de les corals de Corró d’Amunt i de
Santa Eulàlia
13.15 h Refrigeri
Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

Excursió familiar a Collformic. Preu: 5 euros
inscrits i 7 euros no inscrits. Informació: 938 405
781
9-17 h Centre Cultural de Bellavista i Centre
Cultural Can Ganduxer
Org. Casals Infantils Municipals

04 dimarts
Xerrada: Descobreix les claus d’una alimentació
equilibrada
18-19 h Centre de Formació d’Adults
Org. Centre de Formació d’Adults de Bellavista

P. Segura

Jornada del Campionat de Catalunya per equips
d’escacs
9 h Sala 2 del Complex Esportiu Municipal
Org. Club Escacs Les Franqueses

08 dissabte
Obert per obres: La restauració del Congost.
Jornada per conèixer l’evolució d’una restauració fluvial. En aquesta sessió es veurà el primer
pas de les obres del riu Congost. Entre d’altres
temes s’estudiarà l’estat ecològic del riu, quines
espècies exòtiques invasores hi viuen i com es

16 diumenge
Jornada del Campionat de Catalunya per equips
d’escacs
9 h Sala 2 del Complex Esportiu Municipal
Org. Club Escacs Les Franqueses

17

[ agenda ]cultural ]
Recital d’arpa. Amb l’arpista José Antonio
Domené
10 h Església de Santa Coloma de Marata
Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata i
Centre Cultural de Marata

20 dijous
Concert del mes. Audició d’instrument
18-19 h Auditori de l’Escola
Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany

22 dissabte
Ruta turística cultural: El Camí (de Marata a
Corró d’Avall). Activitat d’orientació i senyalització. Inscripcions: obertes. Informació: 938 405
781
9-17 h Centre Cultural de Bellavista i Centre
Cultural Can Ganduxer
Org. Centres Municipals de Joves
Parada informativa i recollida de signatures de
la campanya “Signa un vot per la independència”
10-14 h Mercat de Corró d’Avall (plaça de Can
Font)
17-20 h Al costat de l’estació de Renfe de Bellavista
Org. ANC Les Franqueses

M. Viure

Festival del dia del pare. Exhibició de balls
17 h Pavelló del Club de Bàsquet Granollers

23 diumenge
Sortida de natura guiada per Agustí Martínez.
De Can Ganduxer a Corró d’Avall fins a la Font
del Ràdium de Granollers. Inscripcions: acc@
lacivica.com
9-14 h Sortides des de Can Ganduxer
Org. Associació Cultural i Cívica de Corró d’Avall

18

Copa Catalana Internacional de BTT – Memorial
Toni Costa: XIX Trofeu BTT Corró d’Amunt a
la Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt.
Inscripcions i informació: www.ocisport.net
10 h (1a sortida)
12 h (2a sortida)
Org. Club Ciclista Corró d’Amunt
Parada informativa i recollida de signatures de
la campanya “Signa un vot per la independència”
11-14 h Consell del Poble de Corró d’Amunt
11-15 h Consell del Poble de Llerona
11-15 h Plaça de l’Espolsada
Org. ANC Les Franqueses

27 dijous
Hora del conte especial en anglès. Story time:
The tiger who came to tea a càrrec de l’escola
d’idiomes del municipi Little English
17.30 h Biblioteca Municipal

29 dissabte
Parada informativa i recollida de signatures de
la campanya “Signa un vot per la independència”
9-13 h Mercat de Corró d’Avall (plaça de Can
Font)
Org. ANC Les Franqueses
CURSOS A CORRó D’AMUNT
- Tai-txi. Del 4 al 25 de març
Dt de 18.45 a 19.45 h
Inscripcions i informació: 938 710 621 (Glòria
Puig)
- Pintura. Del 3 al 31 de març
Dl i dj de 17 a 19 h
Inscripcions i informació: 679 309 005 (Elisa
Martínez)
- Cant coral. Del 7 al 28 de març
Dv de 20.30 a 21.30 h
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
CIRCULACIó DE TRENS TRIPULATS
Diumenges 2, 9, 16, 23 i 30 de març
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

DIJOUS CULTURALS DE MARATA
Trobem-nos i parlem-ne (19è any)
21.30 h Centre Cultural de Marata
06 dj: Dels musulmans entre nosaltres. Una
altra cultura, una altra religió, un altre món?
a càrrec de la doctora en Filologia Semítica
i en Història Medieval, membre numerària
de l’Institut d’Estudis Catalans i professora
de la Universrtat de Barcelona i de l’Institut
Superior de Ciències Religioses de Barcelona
(Facultat de Teologia), Dolors Bramón. Entre
les seves obres: Ser dona i musulmana
13 dj: Parlem del temps a càrrec del meteoròleg de TV3, Catalunya Ràdio-Catalunya
Informació i col·laborador d’Espai Terrra,
llicenciat en Educació Física (INEF) en l’especialitat d’activitats a la natura, Dani Ramírez
20 dj: Del Papa Francesc, passat un any de la
seva elecció, i d’alguns canvis aconseguits. I
també de ¿reformes de l’Església per aconseguir? a càrrec de l’historiador, degà emèrit
de la Facultat d’Història Eclesiàstica de la
Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma,
Josep Maria Benítez
Org. Centre Cultural de Marata
ESPAI NADó I INFANT
17.30-19 h Sala 2-3 del Centre Cultural de
Bellavista
06 dj: Taller de creació amb família: Ampolles màgiques. Inscripcions: abans del dia 4
de març a lesfranqueses.espai.nado@gmail.
com
13 dj: La Rotllana: parlem!
20 dj: Taller: Dansa en família a càrrec
del pare, ballarí i acompanyant d’infants a
Xantala, Jordi Ramon. Inscripcions: abans del
dia 18 de març a lesfranqueses.espai.nado@
gmail.com
27 dj: Juguem! Celebrem la Primavera a Ca
Puxi, l’aula d’entorn rural de Corró d’Amunt.
Sortida des del Centre Cultural de Bellavista
a les 17 h. Es convida les famílies a portar
berenar per compartir
Org. Associació Espai Nadó – Espai Infant
Les Franqueses, Grup de Lactància i Criança
Respectuosa
ROSA LEVERONI, DONA DE LLETRES
Exposició cedida per l’Institut Català de les
Dones de la Generalitat de Catalunya
Del 3 al 28 de març
De dl a dv de 8.30 a 14.30 h Oficina del Pla de
Barris de Bellavista

“Si “Si
pelelmarç
febrer
trona,
riu,
l’ametlla
el fred
és reviu”
bona”

24è CONCURS LITERARI DE SANT JORDI
Del 3 de febrer al 4 de març (aquest inclòs) hi
ha obert el període per a la recepció d’obres
del Concurs Literari de Sant Jordi que organitza la Biblioteca Municipal. Tothom qui ho
desitgi, sense límit d’edat, pot presentar els
seus escrits a la modalitat de rodolins, de
prosa o de poesia. Per a més informació, consulteu les bases del concurs a la Biblioteca o
al web municipal www.lesfranqueses.cat
CURS D’ACCESS (30 h)
22, 24 i 29 d’abril i 6, 8, 13, 15, 20, 22 i 27 de
maig
Dt i dj de 17 a 20 h Biblioteca Municipal
Inscripcions: obertes
PROGRAMA DE CAMINADES “BELLAVISTA
PAS A PAS”
D’octubre a juny
Dt i dj Oficina del Pla de Barris de Bellavista
- Grup nivell suau: 17.30 a 18.30 h
- Grup nivell moderat-fort: 18.30 a 20 h
Inscripcions: gratuïtes i obertes tot l’any
Informació: Oficina del Pla de Barris de
Bellavista (938 616 221 / pladebarrisbellavista@lesfranqueses.cat) / Patronat Municipal
d’Esports (938 467 083)
SERVEI D’INFORMACIó JUVENIL, ESPAI
ZERO
- Espai de recerca d’informació i tràmits per
Internet
- Tràmits de carnets internacionals d’alberguistes, estudiant, teacher, etc.
- Servei d’informació i assessorament sobre
ensenyament i formació
Dt d’11 a 14 h, dc de 17 a 20 h i dj de 17 a
19 h Centre Cultural de Bellavista (carrer
d’Astúries, 1)
Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat

X. Solanas

CASALS DE SETMANA SANTA
Del 14 al 17 d’abril
De dl a dv de 9 a 13 h Centre Cultural de Bellavista i Centre Cultural Can Ganduxer
Preu: Individual 35 euros i per al segon germà
o germana 29,50 euros. Serveis opcionals
d’acollida, menjador i casal de tarda
Inscripcions (places limitades):
- Del 24 al 28 de març (empadronats)
- Del 31 de març al 4 d’abril (empadronats i no
empadronats)
Es poden formalitzar al Centre Cultural de
Bellavista (938 405 781) dt de 10 a 12 h i dl, dc
i dv de 17 a 18.30 h o al Centre Cultural Can
Ganduxer (938 466 506) dj de 10 a 12 h i dt, dj i
dv de 17 a 18.30 h
Org. Casals Infantils Municipals
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
- 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 al
Centre Cultural Can Ganduxer i dv alterns
Inscripcions: obertes tot l’any.
Org. Casals Infantils Municipals i Centres
Municipals de Joves

Àrea d’Infància i Joventut

X. Solanas

TALLER CLUB DE FEINA
Recerca de feina i introducció de dades a
borses de treball i elaboració de CV i correu
electrònic
Dt d’11 a 13 h Can Ribas-Centre de Recursos
Agraris
CURSOS DE FORMACIó
Informàtica: Internet, correu i xarxes socials
(nivell iniciació) (20 h)
Del 3 de març al 2 d’abril
Dl i dc de 9.30 a 11.30 h Can Ribas-Centre de
Recursos Agraris
Càpsula informàtica: Recerca de feina a través de les xarxes socials (sessió única de 3 h)
6 de març
9.30-12.30 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 de 2 h)
27 de març
9.30-11.30 h Can Ribas-Centre de Recursos
Agraris
Preinscripcions i informació: Can RibasCentre de Recursos Agraris / 938 443 040 /
dinamitzacio@lesfranqueses.cat
EXPOSICIONS DE PINTURA
- Paisatges de la memòria
Exposició de pintura amb obres de Manel
Font Díaz
Del 17 de gener al 7 de març
- Mons naixents
Exposició de pintura amb obres d’Adelaida
Murillo
Del 15 de març al 3 de maig
Inauguració: dv 14 de març a les 20.30 h, amb
l’assistència de l’artista. Acte obert a tothom
Les exposicions es poden visitar de dc a dv
de 17 a 20.30 h i ds d’11 a 13.30 h a la Galeria
d’art Artemisia (entrada lliure) (carrer de
Sant Ponç 65. Corró d’Avall)
Org. Galeria d’art Artemisia, Art & Tendències
Els actes de l’agenda queden subjectes a
possibles canvis. Consulteu el web municipal
MÉS INFORMACIÓ:
www.lesfranqueses.cat
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