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[ telèfons d’interès ]
Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania de
l’Ajuntament. Carretera de Ribes, 2
938 467 676
Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania de
Bellavista. Plaça 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

Urgències
Ambulàncies – Urgències. 112
Bombers de la Generalitat. 112
Mossos d’Esquadra. 112
Policia Nacional. 091
Policia Local. 938 467 575
Sanitat Respon. 061
Hospital General de Granollers. 938 425 000
Autobusos Sagalés (atenció al client)
902 130 014
RENFE (atenció al client)
902 320 320
Deixalleria. 937 445 058
Recollida de mobles i estris vells. 900 101 338
Oficina de Correus. 938 495 955
Jutjat de Pau. 938 465 578
Tanatori. 938 618 230
Oficina de les Franqueses de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
934 729 194
Averies
Endesa. 900 770 077
Estabanell y Pahisa Energía. 938 609 109
Repsol. 901 121 212
Sorea. 902 304 070
Movistar. 1002
Gas Natural Fenosa:
- elèctriques. 901 203 040
- gas. 900 750 750

2

Segueix a VOTV la informació de la comarca i del municipi
L’Infovallès cada dia a les 10 h, a les 12 h, a les 13.30 h,
a les 20 h, a les 22 h i a les 24 h i totes les notícies de les
Franqueses cada diumenge, de les 14 a les 15 h.

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 ]

Encetem el 2014 amb el pressupost MÉS
SOCIAL de la història de les Franqueses.
Aprovat al Ple de finals de 2013, el Pressupost General de la Corporació potencia de manera especial els esforços en
polítiques socials i en foment de l’ocupació. A tall d’exemple, la partida d’ajuts
socials directes que reben els ciutadans
amb necessitats de primer ordre (menjar, roba, habitatge, llum i aigua) ha passat de 40.000 euros l’any 2013 a 90.000
per a aquest any 2014. Però la millor política social que es pot portar a terme és
la d’ajudar a crear ocupació perquè amb
la creació d’ocupació resolem la majoria dels problemes socials que suporten
persones i famílies en aquest context de
dificultat. Així doncs, l’Ajuntament destinarà 140.000 euros de fons propis per
a la contractació durant aquest 2014 de persones en situació d’atur de llarga durada o
amb càrregues familiars. Aquesta partida, juntament amb 188.000 euros que la Generalitat de Catalunya ens ha atorgat per a la contractació durant 6 mesos de 24 persones
relacionades amb projectes del Pla de Barris de Bellavista, i 88.000 euros que la Diputació de Barcelona també ens ha atorgat, aconseguirem que un centenar de franquesins
i franquesines tinguin treball temporal amb tasques relacionades amb el manteniment
i millora del municipi.
Tot i estar, encara, en un context d’estancament d’ingressos municipals, de més dificultats d’accés al crèdit bancari i de minoració de les subvencions d’altres administracions, el pressupost ha augmentat respecte a l’any anterior. Hem estat treballant amb una
gran prudència i s’han fet accions de regularització i revisió en matèria tributària que
han comportat majors ingressos, i que han permès una rebaixa de la pressió fiscal als
ciutadans i empreses, és a dir, una baixada d’impostos. Pel que fa al Patronat Municipal
d’Esports i al Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, ens hem centrat a optimitzar-hi els recursos i la gestió, de manera que es manté o fins i tot s’amplia,
en determinats casos, l’oferta cultural, educativa i esportiva.
En relació a l’apartat inversor, el pressupost és destacable, però coherent amb la
situació econòmica general i del sector públic en especial, i queda condicionada a les
subvencions que s’obtinguin del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de la Generalitat de
Catalunya, de la Xarxa de Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona i del Pla de
Barris. Cal destacar actuacions com la remodelació de la plaça d’Espanya, la remodelació del Casal Cultural de Corró d’Avall, la transformació de l’escola bressol Massagran
en el nou edifici de l’Ajuntament a Bellavista, la remodelació d’equipaments de Llerona,
l’ampliació de la Casa del Mestre de Marata, la millora de la carretera al seu pas per
Corró d’Amunt, l’adquisició de dos vehicles per a la Policia Local o l’adequació i la installació d’ascensors al pàrquing de Renfe a Bellavista. També és destacable el Programa
d’Ajuts a la Rehabilitació que gestiona el Pla de Barris de Bellavista.
Per últim, us convido a llegir, en aquest butlletí, en què consistirà l’adequació del
Projecte del Parc del Falgar i la Verneda, que vam presentar a l’últim Consell del Poble
de Llerona d’acord amb les peticions ciutadanes que vau fer durant el procés participatiu. És un projecte que esperem que ens faci gaudir encara més de les virtuts naturals i
dels avantatges de lleure del nostre municipi.
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12-13
REPORTATGE
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[ actualitat ]
El Ple aprova el pressupost del 2014
ESTATS DE DESPESES - 2014

Ajuntament

Patronat

Patronat

Tranf.

Aj. + org.

Entorn

Dinamització

Total

de Cultura

d’Esports

internes

autònoms

Verd, SA

Econ., SL

consolidat

1. Despeses de personal

4.610.875

666.450

266.800

-

5.544.125

23.270

28.904,53

5.596.300

2. Adquisició de béns i serveis

5.324.553

1.217.921

390.210

-

6.932.684

107.989

12.095,47

7.052.768

596.000

100

-

-

596.100

500

-

596.600

4. Transferències corrents

3.449.422

139.362

194.000

2.350.972

1.431.812

-

-

1.431.812

6. Inversions reals

1.030.200

1.300

-

-

1.031.500

820.593

-

1.852.093

150.000

-

-

-

150.000

-

-

150.000

-

-

-

-

-

-

-

-

1.402.000

-

-

-

1.402.000

-

-

1.402.000

16.563.050

2.025.133

851.010

2.350.972

17.088.221

952.352

41.000

18.081.573

3. Despeses financeres

7. Transfarències de capital
8. Variació d’actius financers
9. Variació de passius financers
TOTAL

Patronat

Patronat

Transf.

Aj. + org.

Entorn

Dinamització

Total

de Cultura

d’Esports

internes

autònoms

Verd, SA

Econ., SL

consolidat

7.899.500

-

-

-

7.899.500

-

-

7.899.500

105.000

-

-

-

105.000

-

-

105.000

3. Taxes i altres ingressos

2.836.200

21.066

180.000

-

3.037.266

-

-

3.037.266

4. Transferències corrents

4.732.685

ESTATS D’INGRESSOS - 2014

1. Impostos directes
2. Impostos indirectes

Ajuntament

4.434.600

2.004.057

645.000

2.350.972

4.732.685

-

-

5. Ingressos patrimonials

368.150
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26.010

-

394.170

-

41.000

435.170

6. Alienació d’inversos reals

120.000

-

-

-

120.000

-

-

120.000

7. Transferències de capital

799.600

-

-

-

799.600

952.352

-

1.751.952

8. Variació d’actius finacers

-

-

-

-

-

-

-

-

9. Variació de passius financers

-

-

-

-

-

-

-

-

16.563.050

2.025.133

851.010

2.350.972

17.088.221

952.352

41.000

18.081.573

TOTAL

Podeu consultar i descarregar-vos el pressupost del 2014 al web municipal

A

mb els vots de tots els membres de l’equip de govern (4 de
CiU, 4 del PSC, 1 del PP, i 1 d’UPLF), com l’any passat, el
Ple de les Franqueses celebrat dijous 19 de desembre va
aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació
per al 2014. L’oposició, també com l’any passat, va votar-hi en contra.
El pressupost de 2014 ascendeix a 18.081.573 euros (inclou
l’Ajuntament, el Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i
Joventut, el Patronat Municipal d’Esports, Entorn Verd, SA, i Dinamització Econòmica, SL), el que suposa un augment del 19% respecte del de l’any passat. Aquest increment es deu al major nombre d’inversions previstes per al proper exercici, a l’amortització
dels préstecs i a les obres del Sector N. Aquest fort increment de
la despesa és assumible gràcies a l’evolució positiva dels ingressos
en aquest 2013, i a les subvencions de la Diputació de Barcelona i del
Programa del Pla de Barris.
L’alcalde i regidor d’Hisenda, Francesc Colomé, va qualificar el
pressupost de l’Ajuntament per a l’any vinent com “el més social de
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la història de les Franqueses”. Concretament, va explicar que s’apuja la partida destinada a ajuts socials directes de 40.000 euros fins
als 90.000, i que es dobla la quantitat destinada a plans locals d’ocupació per a franquesins i franquesines en situació d’atur, la qual passa dels 70.000 euros als 140.000 euros.
Inversions
Del nou pressupost, Colomé també va destacar-ne el capítol d’inversions, que puja a poc més d’un milió d’euros. Els projectes més
importants inclosos en els comptes de l’any vinent són els següents:
reforma de la plaça d’Espanya; reforma del teatre del Casal Cultural
de Corró d’Avall; adequació de l’equipament de l’antiga escola bressol Massagran situat al carrer de Rosselló, per convertir-lo en la seu
de l’Ajuntament a Bellavista; adequació de la zona esportiva i cultural de Llerona; reforma de la Casa de la Mestra de Marata; adquisició
de dos vehicles per a la Policia Local; i construcció de dos ascensors
al pont per a vianants de Bellavista que creua la via del tren.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Les ordenances fiscals s’aproven definitivament
En el Ple també es van aprovar definitivament les ordenances fiscals per a l’any vinent, que s’havien aprovat inicialment en la sessió plenària del 24 d’octubre passat. Es tracta d’unes ordenances
que congelen l’IBI, que rebaixen entre un 10% i un 50% les llicències
d’activitats i que inclouen una rebaixa general de l’1% per a la resta
d’impostos i taxes. Segons Colomé, aquesta és la primera vegada
que s’abaixen els impostos a les Franqueses, “i s’ha pogut fer gràcies
a la bona gestió econòmica que aquest equip de govern està portant
a terme des del principi de legislatura i que farà possible tancar els
comptes del 2013 amb superàvit, com ja va passar amb els del 2012”.
Un altre punt de l’ordre del dia que es va aprovar, aquest per unanimitat de tots els assistents, va ser l’inici de l’expedient d’adopció

de la bandera del municipi, així com sol·licitar a la Direcció General
d’Administració Local l’assistència tècnica per redactar-ne el projecte.
Al mes de gener es van aprovar definitivament:
- El reglament per regular la prestació del servei d’atenció
domiciliària de les Franqueses del Vallès
- L’ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i
de salut pública de les Franqueses del Vallès
Per a més informació podeu consultar el web municipal:
www.lesfranqueses.cat/seu_electronica

L’Ajuntament continua la seva aposta
pels plans locals d’ocupació per al 2014

L

’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, ha repetit diverses vegades al llarg de la legislatura que “una de les màximes prioritats d’acció de l’equip de govern és el foment de la
contractació de persones en situació d’atur del municipi”. Els
plans locals d’ocupació pretenen combatre la taxa d’atur que pateix
el municipi com a conseqüència de la crisi econòmica. Per a la consecució d’aquest objectiu, s’hi han destinat els recursos i esforços
disponibles: els plans locals d’ocupació propis, el programa Treball
i Formació, el programa de Col·laboració Social i el projecte Treball
als Barris.
Plans locals d’ocupació
Al desembre del 2012 va començar la primera fase dels plans locals
d’ocupació propis amb contractes de 3 mesos de durada. Des d’aleshores han tingut lloc tres fases que han permès contractar 33 persones en situació d’atur del municipi. Per a aquest 2014 el consistori
hi destinarà 140.000 euros del fons municipal.
Programes de Treball i Formació i de Col·laboració Social
A través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) també es va impulsar la contractació a partir dels programes Treball i Formació i
de Col·laboració Social que ofereixen llocs de treball per 6 i 5 mesos
respectivament. Gràcies a aquests programes el passat desembre
es van poder tirar endavant 11 contractes més.
Projecte Treball als Barris
D’altra banda, aquest 2014 el SOC i el Fons Social Europeu (FSE) han
tornat a concedir una subvenció de 188.337 euros a l’Ajuntament per

al foment de l’ocupació, en el marc del projecte Treball als Barris
vinculat al Pla de Barris de Bellavista. A banda dels plans locals esmentats que ja es preveien realitzar, amb aquesta nova subvenció es
crearan 24 nous plans d’ocupació que permetran donar feina durant
6 mesos a persones aturades del municipi.
Rebre aquesta subvenció ha estat possible gràcies a un projecte
que l’àrea de Pla de Barris i l’àrea de Dinamització Econòmica van
presentar conjuntament el passat mes de novembre a la convocatòria de Treball als Barris que cada any el departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya destina a aquells municipis
que estan desenvolupant un projecte en el marc de la Llei de Barris,
com és el cas de les Franqueses amb el Pla de Barris de Bellavista.
Enguany és el quart any que l’Ajuntament s’acull a aquesta convocatòria del SOC. L’any passat ja es va oferir un lloc de treball a 23
persones.
Voluntat per promoure l’ocupació al municipi
Des del consistori es treballa amb totes les eines possibles per tal
de fer efectiva la voluntat de promoure l’ocupació entre els veïns i
veïnes del municipi. Segons el regidor de Pla de Barris, Juan Antonio
Marín, “tot el que tingui a veure amb fomentar l’ocupació en aquests
moments és una molt bona notícia. Aquesta darrera subvenció a la
qual ens hem acollit és una oportunitat”. Per la seva banda, Javier
Álvarez, regidor de Dinamització Econòmica, creu que els plans
d’ocupació són molt importants, però que també ho són, “i molt, els
cursos de formació ocupacional que estem fent a Can Ribas”. “Des de
l’Ajuntament hem de reforçar les accions que ajudin la gent a trobar
una ocupació definitiva”, afegeix Álvarez.
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[ actualitat ]
L’Ajuntament impulsa l’estudi ‘Camins
escolars segurs en l’àmbit de Bellavista’

A

Implicació de diversos agents socials
Es tracta d’un projecte transversal que implica diverses àrees municipals (Pla de Barris; Patronat Municipal de Cultura, Educació,
Infància i Joventut; Seguretat Ciutadana; i Obres i Serveis), però en
el qual és imprescindible la participació dels centres educatius i la
comunitat educativa. Per aquest motiu, el passat 10 de desembre
es va fer una primera trobada amb les AMPA i els equips directius
dels centres educatius ubicats al nucli de Bellavista o a l’entorn immediat, on es van presentar els objectius i les fases del procés per
elaborar l’estudi. En aquesta reunió, el regidor d’Activitats, Habitatge i Pla de Barris, Juan Antonio Marín, va destacar la importància
de “sumar esforços entre diverses administracions, escoles, pares,
mares i alumnes, amb l’objectiu comú de la millora del territori i la
cohesió social”.
La metodologia de treball per elaborar aquest estudi consta
d’una primera part d’anàlisi i diagnosi de l’estat dels camins i recorreguts escolars i dels hàbits tant de pares/mares com d’alumnes,

N. Maynou

rran d’una petició que alguns pares i mares van fer arribar
a l’Ajuntament, el passat mes de desembre es va començar
a treballar en l’estudi ‘Camins escolars segurs en l’àmbit
de Bellavista’.
Aquest estudi té com a objectiu analitzar els camins i recorreguts utilitzats per a l’accés als centres educatius i plantejar algunes propostes que ajudin a millorar-ne els aspectes detectats. La
finalitat última n’és promoure espais amables i segurs per als infants, i també per a tots els veïns i veïnes del municipi.

Entrada a l’Escola Bellavista-Joan Camps

i d’una segona part d’elaboració de propostes per a la millora dels
aspectes detectats. Per aquest motiu, a partir de gener, s’ha demanat la col·laboració dels centres educatius a través d’una enquesta
a pares, mares i alumnes. Es calcula que a final de curs ja es podrà
tenir l’estudi llest i presentar-ne les conclusions.
L’estudi ‘Camins escolars segurs en l’àmbit de Bellavista’ s’està
realitzant gràcies a l’ajut concedit per la Diputació de Barcelona a
través del Catàleg de Serveis, que es va sol·licitar a principis d’any
per part de l’Oficina Tècnica de Pla de Barris. La Diputació de Barcelona ha encarregat aquesta feina a l’empresa GDA, que ja ha realitzat
projectes semblants per a altres municipis.

L’Ajuntament i el CUV de la UPC cuiden
la salut visual de les persones amb
dificultats econòmiques

E

l passat 16 de maig de 2013 la Junta de Govern Local va aprovar el conveni amb la Universitat Politècnica de CatalunyaBarcelona Tech (UPC) per a la revisió de la salut visual de persones amb pocs recursos econòmics en un entorn acadèmic.
Des de l’aprovació del conveni, l’equip de l’àrea de Polítiques Socials
de l’Ajuntament de les Franqueses ha derivat 17 usuaris i usuàries
al Centre Universitari de la Visió (CUV) de la UPC, els quals s’han
pogut beneficiar d’aquest projecte.
L’àrea de Polítiques Socials té per objectiu promoure accions
destinades a cobrir les necessitats bàsiques de les persones que
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resideixen al municipi de les Franqueses. Per tant, entre d’altres,
contempla també les derivades de la salut que, per la seva condició,
són indispensables per a poder viure amb dignitat.
El Centre Universitari de la Visió (CUV), què és la clínica de salut
visual de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT), proporciona atenció a la salut visual a persones sense recursos econòmics procedents dels serveis socials dels ajuntaments i d’organismes assistencials. Els pacients són atesos per estudiants de la FOOT
supervisats pel professorat del centre. Al 2013 el CUV va atendre
unes 2.000 persones procedents de 45 organismes assistencials.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

E

l projecte de custòdia fluvial impulsat per Associació Hàbitats
al riu Congost a les Franqueses del Vallès ha confirmat el
pressupost necessari per iniciar les obres de restauració del
tram durant el mes de febrer gràcies a una subvenció de la
Fundació Biodiversitat.
El tram que es rehabilitarà comprèn els marges fluvials del riu
Congost des que entra al municipi de les Franqueses després de
passar pel terme de la Garriga, fins al pont de la carretera BV-1433,
que uneix el nucli urbà de Llerona amb l’Ametlla del Vallès.
El projecte de restauració forma part de l’adopció del riu Congost
que l’Associació Hàbitats desenvolupa amb l’Ajuntament de les
Franqueses i el Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs des
de l’any 2013.
L’objectiu fonamental del projecte és afavorir la participació
social en la gestió de l’espai fluvial. Per aquest motiu durant l’any
2013 ja es van realitzar reunions amb els principals agents locals,
visites naturalistes a l’espai en custòdia i formacions en inspecció
de rius. Durant tot l’any 2014 les obres de restauració marcaran
el calendari d’accions i es preveuen visites a les obres obertes al
públic i accions desenvolupades amb la participació de voluntariat.
Les principals intervencions en l’espai es duran a terme durant
els propers mesos de febrer i març i se centraran en l’eliminació
i eradicació d’espècies de flora exòtica invasora, així com en la
revegetació amb espècies autòctones. Durant la resta de l’any
s’instal·laran refugis per a la fauna, es realitzaran actuacions de
manteniment i eliminació de deixalles i es potenciarà la comunicació

Àrea d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat

L’Associació Hàbitats restaurarà un
tram del Congost a Llerona

Jornada del setembre passat per a la descoberta de macroinvertebrats

del projecte per tal de donar a conèixer els valors d’aquest tram del
riu Congost que forma part de la Xarxa Natura 2000.
La restauració d’aquest tram, a més, coincidirà amb el
condicionament del Projecte del Parc del Falgar i la Verneda, així
que ambdues actuacions significaran un canvi important en aquella
zona. Les millores previstes compten amb el suport de la Fundació
Biodiversitst i formen part del “Programa de custòdia fluvial en
la gestió local de la Xarxa Natura 2000 a la conca del Besòs” que
l’Associació Hàbitats desenvolupa gràcies al suport del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

X, Solanas

X. Solanas

Èxit de participació al XXII Cros Escolar
i XIX Cros Popular

Sortida del Cros Popular

Nens preparats per córrer el Cros Escolar

l dissabte 18 de gener adults i joves engegaven a córrer amb
ganes des del parc de Milpins de Corró d’Avall. Era la dinovena i vintidosena ocasió en què el Patronat Municipal d’Esports
organitzava el Cros Popular i el Cros Escolar, respectivament,
i que va animar a córrer al voltant de 700 persones. Enguany, les curses van comptar amb la col·laboració del Grup Fondistes Bellavista,
el Club A4elkm, el CB Les Franqueses, l’AEH Les Franqueses i el
Banc de Sabadell i amb el suport del Consell Esportiu del Vallès Oriental i la Diputació de Barcelona.

El Cros Escolar va comptar amb una gran participació, especialment en la categoria mini masculí, on es van rebre fins a 101 inscripcions o en les categories prebenjamí i benjamí. El guanyador
del Cros Popular va ser Jordi Relats, del Club Triatló Granollers.
El segon en arribar a la meta va ser Jesús Suàrez, seguit de Khalid
Kajtih. La millor atleta va ser Carmen Martín, del Club A4elKm de
les Franqueses, acompanyada al podi de Mari Martínez i Mariana
Morales. El regidor d’Esports, José Ramírez, va destacar l’exigència
de la cursa, de 5.000 metres de recorregut.

E
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[ actualitat ]

L

’Associació de Botiguers, Comerciants i Professionals (ABCP)
de les Franqueses va premiar amb 1.000 euros Marisa Pedragosa d’entre els compradors i participants de la campanya
de Nadal. El premi el va repartir Tallers Franqueses, SL. La
guanyadora tindrà tres mesos per gastar aquests diners als comerços i serveis adherits a l’ABCP. El premi és una acció més que duu a
terme l’associació per tal d’incentivar les vendes al poble.

ABCP

L’ABCP, a les xarxes socials
L’ABCP va estrenar un perfil de Facebook el passat mes de desembre, durant la Fira d’Entitats. Com a tret de sortida dins de la xarxa,
l’entitat va sortejar una cistella de productes de proximitat i de Km0
provinents de comerços de les Franqueses per a tots aquells que
clicaven “m’agrada” al Facebook de l’associació. El premi va ser per
al ciutadà Pepe Marinoso. De moment l’ABCP ja té 361 seguidors.

La guanyadora amb representants de l’ABCP i de Tallers Franqueses, SL

8

Marata celebra 25
anys d’Els Pastorets

E

l passat Nadal, el poble de Marata va representar Els Pastorets
de Josep M. Folch i Torres per 25è any consecutiu. Amb motiu
d’aquest aniversari, des del Centre Cultural de Marata es va
organitzar un dinar de germanor el diumenge 19 de gener al
mateix centre. A més a més, a la trobada s’hi va presentar un lipdub
que va preparar el grup d’Els Pastorets d’enguany per ensenyar-lo al
conjunt del poble (podeu veure el lipdub al Youtube).
El president del Centre Cultural de Marata, Josep Lloreda,
assegura que “és un goig per la Junta del Centre Cultural poder
contribuir a la celebració dels 25 anys d’Els Pastorets. Una celebració
de tots, de tot un poble, perquè tenim molt clar que Els Pastorets ens
han ajudat a ser més poble”.
Reconeguts per la seva fidel versió de l’obra de Josep M. Folch i
Torres, els de Marata s’han convertit en uns referents a Catalunya
gràcies a la seva experiència.

Centre Cultural de Marata

L’ABCP reparteix
1.000 euros

El grup d’Els Pastorets de Marata

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Diversos ajuntaments de la comarca,
units per impulsar l’emprenedoria local

Lídia Garcia Ruz

E

ls municipis de les Franqueses del Vallès, Canovelles,
l’Ametlla del Vallès, Figaró-Montmany, la Garriga i Tagamanent van signar, divendres 20 de desembre, a la Sala M. Lluïsa
Prat-Sala de Plens de l’Ajuntament de Canovelles, el conveni
‘Catalunya Emprèn’ de col·laboració per a la promoció i desenvolupament de l’emprenedoria local. Van assistir a la presentació i signatura del conveni, en representació dels ajuntaments, els alcaldes i
regidors dels municipis implicats.
La signatura d’aquest conveni obre una nova via per millorar
l’eficiència i eficàcia en la gestió de projectes de promoció, especialment en aquells relacionats amb el món de l’emprenedoria, al
permetre treballar de manera conjunta en el territori, alhora que facilitarà l’accés a vies de finançament dels ajuntaments participants.
El projecte ‘Catalunya Emprèn’ impulsarà l’emprenedoria local
assessorant les persones que vulguin emprendre un negoci, oferint
un acompanyament des de la globalitat als emprenedors, posant al
seu abast recursos i formació necessària per al desenvolupament
de la seva activitat, així com tramitant i buscant ajuts i finançament

Moment de la signatura del conveni ‘Catalunya Emprèn’

per tal que els seus projectes puguin veure la llum i millorar la seva
situació laboral.

El 12 de gener Corró d’Avall va celebrar
la Passada dels Tres Tombs

X. Solanas

C

avalls, carruatges i animals domèstics es van passejar per
Corró d’Avall en honor a Sant Antoni Abat el diumenge 12 de
gener. Després de la missa matinal a l’església de Santa
Eulàlia i el repartiment de panets, mascotes i carruatges
esperaven la benedicció de mossèn Sergi González.
Ja a les 12 del migdia, la tradicional Passada dels Tres Tombs
s’obria pas entre carrers i balconades. La comitiva, encapçalada per
la Banda de Trompetes i Tambors de Martorelles i el jove capità Marc
Aguilera a cavall, va fer el recorregut pel carrer de Sant Ponç, el
carrer de la Serra, la carretera de Ribes, el carrer del Pont, la plaça de Francesc Macià, el carrer del Pont, la carretera de Ribes, el
carrer del Puiggraciós i el carrer del Tagamanent, fins a arribar a la
plaça de l’Espolsada. A diferència de l’any passat i a tall d’anècdota,
enguany la Policia Local va participar a la passada amb una patrulla
a cavall, amb animals cedits per Caballos Castilla Rivera.
La programació de Sant Antoni va continuar divendres 17 amb
una missa especial, i dissabte 25 amb un sopar de germanor. Tots els
actes van ser organitzats per la Comissió de Festes de Sant Antoni

El mossèn Sergi González beneeix els animals de companyia

Abat, amb la col·laboració de la parròquia de Santa Eulàlia de Corró
d’Avall.

138 infants de les Franqueses reben
joguines amb una recollida solidària

D

es de l’Ajuntament s’ha volgut continuar garantint que els
nens i nenes amb més mancances econòmiques i vulnerabilitat social del municipi poguessin rebre una joguina durant el Nadal. Així, al desembre es van repartir 138 regals a
infants del municipi amb edats compreses entre els 0 i els 12 anys.
La campanya ‘Joguines solidàries’, organitzada per l’àrea de
Polítiques Socials i l’àrea de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament,
amb la col·laboració de l’Associació Sociocultural Maná, va donar

el 30 de desembre 99 regals. Per la seva banda, el dia 18 de desembre l’ONGD Creu Roja va repartir-ne 39 més, des de la seva campanya ‘Cap infant fora de joc’.
Des de l’àrea de Polítiques Socials i l’àrea de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament es vol agrair l’interès i la solidaritat mostrats
pels franquesins i franquesines que van donar jocs i joguines nous o
usats per a aquest fi, així com fer-ho extensiu a totes aquelles persones que d’una forma o altra han contribuït perquè això fos possible.

9

[ actualitat ]
L’Ajuntament presenta l’Adequació del
Projecte d’Acabament del parc del
Falgar i la Verneda

E

l primer Consell del Poble de Llerona de l’any, que es va celebrar dilluns 13 de gener al vespre, va ser un dels més concorreguts que es recorden, i és que s’hi va presentar l’Adequació
del Projecte d’Acabament del parc del Falgar i la Verneda.
La reunió va començar amb una explicació del projecte amb suport de diapositives a càrrec de Josep Barberillo, de GESA, l’empresa encarregada de la seva redacció. Barberillo, que va iniciar la
presentació fent una repassada històrica del procés que ha portat la
zona fins a l’estat actual, va explicar seguidament el projecte que,
segons va dir, “està definit en un 90% i es basa en les propostes que
van sortir del procés de participació ciutadana que l’Ajuntament va
promoure el 2012”.
Els ciutadans i ciutadanes de les Franqueses van apostar per
convertir el parc del Falgar i la Verneda en una gran zona verda,
sostenible i d’ús per a la ciutadania. El procés participatiu va engegar-se el juny del 2012 i va culminar el 10 d’octubre del mateix any.
Una de les peticions ciutadanes era crear un parc amb diferents nivells, de menor a major naturalització, per tal d’afavorir la recuperació de les espècies de fauna i flora i, alhora, reservar àrees per a una
major activitat humana. Així, en el projecte es contemplen quatre

zones diferenciades. Barberillo va explicar quines actuacions estan
previstes a les diferents zones del parc, que ocupa uns 170.000 m2
de superfície, i va remarcar que l’espai del Falgar i la Verneda, així
com aquest tram del riu Congost, es troben dins de la Xarxa Natura
2000, i que aquest aspecte s’ha tingut molt en compte a l’hora de
repensar el projecte d’acabament del parc. Un espai, doncs, que si
es compta la zona del riu, s’amplia fins als 350.000 m2 de superfície,
ja que l’actuació que es farà al Falgar i la Verneda també millorarà
la qualitat del riu.
Quatre zones diferenciades
Per una banda, la Verneda (nucli 4*) constituirà una de les quatre
zones diferenciades. Com el seu nom indica, serà un espai prop de la
ribera integrat per plantes de fulla tendra entre les quals domina el
vern. També hi haurà una devesa pollancreda i una albereda, entre
d’altres àrees de natura.
Per altra banda, el parc del Falgar quedarà completament tancat
i es dividirà en tres zones, de menor a major naturalització i de major
a menor presència humana: la zona de l’aparcament i els serveis
(nucli 3*), la zona del parc (nucli 2*) i la zona del llac (nucli 1*).

Serà un parc amb diferents nivells, de menor a major naturalització, per tal d’afavorir la recuperació de les espècies de fauna i flora
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*El parc del Falgar i la Verneda es dividirà en quatre zones ben diferenciades

Aposta pels espais naturals
Els paisatges idíl·lics del municipi són una de les joies de les Franqueses. En el procés participatiu, la ciutadania va decidir que els
170.000 m2 que ocupen el parc del Falgar i la Verneda esdevinguessin una gran zona verda per a la protecció de les espècies autòctones
i per desenvolupar-hi activitats de lleure i esportives en plena natura. Durant la presentació del projecte es va afirmar que la vegetació
que s’hi plantarà seran exemplars d’espècies autòctones, així com
del sistema que s’utilitzarà per netejar l’aigua del llac, que es farà
amb plantes macròfites flotants, amb illes de sorra que filtraran l’aigua i amb una cascada.
Avantatges del parc i inici de les obres
“La grandària, la ubicació i l’entorn natural converteixen el parc del
Falgar i la Verneda en un espai amb molt de potencial”, assegura
l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé. Tant l’alcalde com la
regidora d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat i presidenta del Consell del Poble de Llerona, Rosa Maria Pruna, valoren positivament el

E. Garrell

Circuits de running i itineraris educatius
També està previst que hi hagi quatre circuits per córrer, el més llarg
de més de quatre quilòmetres, i diversos itineraris educatius per conèixer el medi.

projecte perquè recull les peticions dels veïns i veïnes: “És un projecte respectuós amb el medi ambient i idoni pel gaudi de la natura
tal com demanava la ciutadania”. “El municipi tindrà un gran parc i
Llerona hi guanyarà molt perquè estarà dins del seu nucli i es recuperarà un espai que ara mateix estava degradat”, afegeix la regidora.
Segons va explicar el regidor d’Urbanisme, Esteve Ribalta, present a la reunió de Consell del Poble, “la voluntat de l’equip de govern és encarregar les obres durant el 2014”. Ribalta també va dir
que el cost de desenvolupament del projecte es finançarà a través de
les quotes que pagaran els propietaris de les parcel·les del polígon
del sector P.

Presentació del projecte al Consell del Poble de Llerona

M. Viure

La zona de l’aparcament i els serveis serà la zona més accessible per
al públic i es dividirà en vuit àrees:
•
Àrea 1: inclourà un aparcament asfaltat que constarà d’un centenar de places per a cotxes i quatre per a autocars i un circuit
d’educació viària.
•
Àrea 2: hi haurà una esplanada d’uns 1.500 m2 per disposar d’un
espai polivalent.
•
Àrea 3: s’hi construirà un edifici de manteniment i serveis.
•
Àrea 4: s’hi col·locaran jocs infantils.
•
Àrea 5: s’hi ubicaran aparells de rehabilitació.
•
Àrea 6: serà una zona d’esbarjo i de descans amb taules i bancs.
•
Àrea 7: s’hi dissenyarà un circuit esportiu.
•
Àrea 8: hi haurà una zona de reciclatge.
La zona del parc ocuparà uns 23.800 m2. Serà un espai natural
per poder gaudir de l’exercici físic i del lleure a l’aire lliure. Finalment, la zona del llac serà l’espai més protegit i amb l’accés més
restringit per a les persones. El llac quedarà tancat però s’hi collocaran miradors per poder observar les aus de ben a prop sense
espantar-les.

Vista actual del parc del Falgar

11

[ grups polítics ]
de les Franqueses del Vallès
[ajuntament
reportatge
fotogràfic ]
Una gentada segueix les cavalcades
Els Reis arriben per aire a Corró d’Avall, patrocinats per BG
Helicòpters

Més cavalcades a Bellavista i Llerona i patges a Corró d’Amunt
A Bellavista també hi va haver cavalcada, amb sortida i arribada al
Centre Cultural, organitzada per l’Associació de Veïns de Bellavista.
I a Llerona, organitzada per Festes Laurona, la cavalcada dels Reis

Corró d’Avall

12

va arribar fins a la seu del Consell del Poble. A Corró d’Amunt, el 4 de
gener van rebre la visita dels Patges Reials a la seu del Consell del
Poble, en una activitat que va organitzar l’Associació de Veïns Sant
Mamet.

Gemma Viure Cobo

C

om cada any, les cavalcades de Reis de les Franqueses van
atreure un munt de gent, sobretot infants que volien veure
de prop Ses Majestats. A Corró d’Avall, però, enguany s’hi
va veure més gent que mai, ja que s’havia anunciat que els
Reis arribarien per aire! I així va ser, el 5 de gener a la tarda, just
quan es començava a fer fosc, va aparèixer al cel un helicòpter que
va aterrar a la rotonda propera a la plaça de l’Ajuntament, plena a
vessar d’observadors, i del qual van baixar Ses Majestats els Reis
d’Orient. El transport excepcional d’aquell vespre va ser patrocinat
per l’empresa BG Helicòpters, amb seu a La Roca Village.
Després de la tradicional salutació des del balcó de l’Ajuntament,
els Reis van començar la cavalcada fins a la plaça de l’Espolsada, on
van rebre les cartes que els van lliurar nens i nenes. La cavalcada de
Corró d’Avall la va organitzar el Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, amb la col·laboració de diverses entitats.

A Corró d’Amunt els nens i nenes van rebre la visita dels Patges Reials

Llerona

Bellavista
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[ grups polítics ]
ajuntament de les Franqueses del Vallès

Francesc Colomé
Portaveu del Grup Municipal Convergència i Unió
CELEBRACIÓ DE LA CONSULTA: L’any 2014 és l’any en què els catalans podran exercir el seu dret a decidir. El dia 9 de novembre podran
expressar a les urnes quin futur volen per a Catalunya. OCUPACIÓ: L’any 2014 no només ha de ser possible reduir l’atur com ja ha passat
l’any 2013, sinó que la voluntat és acabar l’any 2014 havent creat llocs de treball nets. LLUITA CONTRA EL FRACÀS ESCOLAR: El Govern
continuarà amb la seva ofensiva a favor de l’èxit escolar i el suport a la Formació Professional. La feina feta fins ara ha donat com a resultat
una reducció significativa de l’abandonament escolar i un increment dels alumnes que segueixen estudiant després de l’ESO. PLANS ESPECÍFICS EN POLÍTICA SOCIAL: Aquest any s’aprovaran el Pla de Lluita contra la Pobresa, la Llei d’Accessibilitat, el Pla de Salut Pública, el Pla
de Salut Mental, el Pla de Seguretat Viària, el Pla pel Dret a l’Accés a l’Habitatge i el Pla Nacional de Cultura.

Esteve Ribalta
Portaveu del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya
Des del PSC tenim molt clara aquella premissa que afirma que la crisi no s’acabarà fins que els indicadors d’ocupació no assoleixin uns nivells que permetin a tota la població tenir oportunitats per a viure amb dignitat. Qualsevol altra afirmació al respecte només compta amb els
indicadors macroeconòmics, i per tant reincideix en els errors que ens han portat fins aquí. Però no n’hi ha prou amb recuperar l’ocupació.
També calen governs progressistes d’esquerra per recuperar la dignitat que els partits de dreta han aprofitat per retallar amb la conjuntura
de la crisi: Educació, Sanitat, accés a la Justícia, drets laborals, atenció als discapacitats i dependents, han sofert un retrocés que conduiria
a un model de societat sense classe mitjana. Amb aquests objectius el PSC hem condicionat el suport al govern municipal de les Franqueses
a dedicar els recursos municipals a generar plans d’ocupació i a garantir el suport a les polítiques socials.

Francesc Torné
Portaveu del Grup Municipal Convergència per Les Franqueses
PER QUÈ S’HA DE FER EL QUE LA CIUTADANIA NO VOL? Una de les obres emblemàtiques en les inversions de 2014 és la remodelació de la
plaça d’Espanya a Bellavista, valorada en 450.000 €, que ni veïns ni entitats han demanat. Aquesta obra va quedar en la darrera posició en
l’enquesta ciutadana que va fer la Diputació de Barcelona. La resta d’inversions previstes no són gens adients en els moments de crisi actual,
tenint en compte el Pla d’ajust pressupostari i el préstec de 7 milions d’euros que s’ha de tornar, la ciutadania no les demana i no són necessàries, però satisfan els grups polítics del govern. S’han de primar accions bàsiques d’atenció a les persones, la salut, l’educació, l’atur, la
gent gran, els joves i molts altres, abans que pedres per al lluïment polític i intentar guanyar eleccions. Els polítics han d’esmerçar esforços
per millorar el benestar dels veïns i no per aconseguir rèdits partidistes i electoralistes que estan abocats al fracàs.

Portaveu del Grup Municipal Les Franqueses Imagina
(El Grup Municipal Les Franqueses Imagina no publica el seu escrit)
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Javier Álvarez
Portaveu del Grup Municipal Partit Popular
APRENDIENDO INGLÉS. Más de un billón de personas en el mundo, en este preciso instante, están conjugando verbos, conociendo diversas
reglas gramaticales, intentando pronunciar sonidos extraños de letras... Sí, correcto, más de un billón de personas están aprendiendo inglés.
En los últimos años el fenómeno del inglés se disparó, simplemente porque nació la necesidad de comunicarnos con personas, empresas,
hacer negocios, etc. en el exterior y se tenía que emplear alguna lengua en la que todos nos pudiésemos entender. Hoy es un fenómeno social a nivel mundial. Entendiendo esto, vimos en Dinamización Económica la necesidad de fomentar su enseñanza con el objetivo de que los
franquesinos tengan más oportunidades a la hora de buscar trabajo o de progresar en el que estén ejerciendo. En el 2013 dictamos “exitosamente” cuatro periodos de cursos de inglés e intentaremos hacer lo mismo este 2014. ¡Invitamos a que todos participéis!

Àngel Profitós
Portaveu del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya
Els Reis d’Orient també han deixat regals a les cases dels nens independentistes de les Franqueses tot i que a l’acte de rebuda des del balcó
de l’Ajuntament se’ls anomenés un i altre cop només en espanyol. És un petit exemple de la poca cura del govern franquesí en els temes
nacionals. Així, el pressupost municipal pel 2014 no recull diners per la celebració de la consulta prevista pel 9 de novembre que ja estava
anunciada quan es va portar al Ple per la seva aprovació. Pot ser descuit, pot ser desídia, o pot ser indiferència pel transcendental moment
que viu Catalunya. De fet, fa uns mesos només un dels deu membres del govern va trencar la unitat de vot i es va manifestar a favor de la
proposta d’Esquerra per tal que l’Ajuntament liquidés els seus impostos a l’Agència Catalana. I el nostre és també dels pocs ajuntaments
catalans que ha enviat la seva brigada a enretirar una estelada, com va passar fa uns mesos a Llerona. Amics, Ara és l’hora!

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
MÉS DEUTE. El govern ha aprovat un pressupost del 2014 amb els vots en contra de l’oposició i PxC. No estem d’acord en què s’incrementi
quasi un 20 % el pressupost i per fer inversions que no ajudaran a superar el deute que té l’Ajuntament ni a superar la crisis econòmica que
pateixen els ciutadans. Al contrari, ens suposa pagar més impostos i endeutar més l’Ajuntament. Una inversió és la reforma de la plaça d’Espanya de Bellavista, però serà en un sentit estètic, donat que no es millorarà el sistema de clavegueram que tots els veïns són patidors de
les inundacions amb pluges fortes. El cas és que els veïns no demanen una plaça nova, tenen altres necessitats. La majoria d’inversions es
fan en finques que no són de propietat de l’Ajuntament. En definitiva, d’un pressupost de més de 18 milions d’euros, 14 milions són de deute,
quan més gran és el pressupost, més s’endeuta l’Ajuntament.
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[ VIII Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars ]
Temporada gener-març 2014
Javier Alvarez
Embrossa’t
Teia Moner
Portaveu del Grup Municipal Partit Popular

1 de febrer 18 h Teatre Auditori de Bellavista
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Guió: Teia Moner i Cristina Bertran
Direcció artística: Teia Moner
Ballarins: Cristina
Bertran,
Olaya White, Gerald Sommier
Angel
Profitós
i Carles Arquè
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Vicenç, el pirata valent La Carreta Teatro
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[ VIII Mostra d’Arts Escèniques
“Festival dels Amateurs” ]
Temporada gener-abril 2014
Javier Alvarez
Dansa d’agost
Acte Quatre, de Granollers
Portaveu del Grup Municipal Partit Popular

8 de febrer 21 h Teatre Auditori de Bellavista
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Mentides, encens i mirra Enric Borràs,
del C. Parroquial de St. Feliu de Llobregat
22 de febrer 21 h Teatre Auditori de Bellavista
Comèdia. 1 h 50Angel
min Profitós
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[ agenda ]cultural ]
02 diumenge

15 dissabte

25 dimarts

Caminant per Corró d’Amunt. Activitat de 2 h de
durada. Inscripcions: 938 710 621 (Glòria Puig)
9-13 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

2a Trobada de Cors. Cors participants: Cor Jove
de Viladesalou, Cor Sisvuitcinc de la Unió de
Corals de Sant Feliu de Llobregat, Cor Jove de
l’Orfeó Badaloní i Cor Jove Amics de la Unió de
Granollers. Preu: 3 euros (gratuït per als menors
de 10 anys). Les taquilles obriran mitja hora
abans
20 h Teatre Auditori de Bellavista

Concert del mes. Alumnes d’instrument
18-19 h Audtori de l’Escola Municipal de Música
Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany

04 dimarts

Pedalada BTT ‘L’aventura és l’aventura’. Dos
recorreguts: 42 km i 20 km. Preu: 15 euros amb
llicència i 19 euros sense llicència. El mateix dia
de la cursa només es podran inscriure els esportistes amb llicència per 20 euros. Inscripcions i
informació: www.uclesfranqueses.com
9 h Parc de Milpins
Org. Unió Ciclista Les Franqueses

Hora del conte especial nadons. Bona nit i tapat a
càrrec de la companyia En-ric-rac
17.30 h Sala de lectura de Can Ganduxer

Espais de lectura. Persépolis de Marjane Satrapi
18 h Biblioteca Municipal

UCF

20 dijous

09 diumenge

Dijous Culturals de Marata. Trobem-nos i parlem-ne (19è any)
21.30 h Centre Cultural de Marata
Org. Centre Cultural de Marata

Sessió de cinema amb projecció de la pel·lícula
Intocable dirigida per Olivier Nakache i Éric
Toledano
17.30 h Teatre Auditori de Bellavista

23 diumenge

12 dimecres

Calçotada Popular-Memorial Pere Pou
14 h (tot el dia) Antigues Escoles de Llerona
Org. CE Llerona

Parada informativa i recollida de signatures de
la campanya “Signa un vot per la independència”
9-13 h Mercat de Bellavista (carrer d’Aragó)
Org. ANC Les Franqueses

Sortida de natura guiada per Agustí Martínez.
De la Garriga a Aiguafreda pels cingles de Bertí.
Inscripcions: acc@lacivica.com
9-14 h Sortides des de Can Ganduxer
Org. Associació Cultural i Cívica de Corró d’Avall

18

Xerrada: Activitat física i alimentació saludable
16.30 h Casal d’Avis de Bellavista
18.30 h Casal Cultural de Corró d’Avall

27 dijous
Hora del conte. Contes per plorar de riure a càrrec de l’actriu i rondallaire, Sandra Rossi
17.30 h Biblioteca Municipal
Dijous Culturals de Marata. Trobem-nos i parlem-ne (19è any): Entendre la crisi des de la vessant educativa i econòmica a càrrec del professor,
escriptor i economista, Antoni Argent
21.30 h Centre Cultural de Marata
Org. Centre Cultural de Marata

Votacions dels millors esportistes de la propera
XVIII Nit de l’Esport. Un representant de cada
entitat esportiva de les Franqueses votarà per a
l’elecció del millor esportista en cada categoria
de les Franqueses de la temporada 2012-13
21.15 h Complex Esportiu Municipal

06 dijous

Parada informativa i recollida de signatures de
la campanya “Signa un vot per la independència”
9-13 h Mercat de Bellavista (carrer d’Aragó)
Org. ANC Les Franqueses

28 divendres
XVIII Nit de l’Esport de les Franqueses. Es
premiaran els millors esportistes i entitats de
les Franqueses que han destacat pels seus èxits
i la seva dedicació durant la temporada 2012-13.
Preu: 18 euros (tiquets disponibles a les oficines
del Patronat Municipal d’Esports). Places limitades. Informació: 938 467 083
21.30 h Hotel Ciutat de Granollers

X. Solanas

M. Viure

16 diumenge

26 dimecres

“Si el febrer riu,
el fred reviu”

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
Mòdul d’hostaleria-cambrers. 2a edició
De dl a dv de 9 a 13 h Can Ribas-Centre de
Recursos Agraris
Taller per a emprenedors: viabilitat econòmica i financera. Sessió única. És necessari
confirmar l’assistència al 938 443 040
Dijous 27 de febrer. De 9.30 a 11.30 h
Informació: Can Ribas-Centre de Recursos
Agraris / 938 443 040 / dinamitzacio@lesfranqueses.cat

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
Informació: àrea d’Infància i Joventut / 938
404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat

PAISATGES DE LA MEMÒRIA
Exposició de pintura amb obres de Manel
Font Diaz
Del 17 de gener al 7 de març
De dc a dv de 17 a 20.30h i ds d’11 a 13.30 h
(entrada lliure)
Org. Galeria d’art Artemisia, Art & Tendències

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS
Diumenges 2, 9, 16 i 23 de febrer
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

CARNESTOLTES 2014. INSCRIPCIONS AL
CONCURS DE COMPARSES
El dissabte 1 de març es celebrarà el Carnestoltes de les Franqueses amb el Concurs de
Comparses. Les inscripcions per participar al
Concurs es podran formalitzar del 3 al 19 de
febrer als següents equipaments:
- Centre Cultural Can Ganduxer. De dl a dv de
9 a 14 h i dt i dj de 16 a 18 h
- Centre Cultural de Bellavista. Dt, dc i ds de
10 a 14 h i de dl a dv de 17 a 21 h
Les bases i la fitxa d’inscripció estan disponibles a www.lesfranqueses.cat.

X. Solanas

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
Informació: àrea d’Infància i Joventut / 938
405 781 / 938 404 967
Org. Casals Infantils Municipals i Centres
Municipals de Joves

Espai Zero

Espai Nadó-Infant

ESPAI NADÓ I INFANT
17.30-19 h Sala 2-3 del Centre Cultural de
Bellavista
06 dj: Juguem amb teles! Aforament limitat a
12 places. Inscripcions: abans del dia 4 de febrer a lesfranqueses.espai.nado@gmail.com
13 dj: Ioga amb nadons a càrrec d’una mare
de l’associació, professora de ioga i dansa.
Aforament limitat a 10 places. Inscripcions:
abans del dia 11 de febrer a lesfranqueses.
espai.nado@gmail.com
20 dj: La Rotllana: parlem! Espai per
compartir experiències, dificultats, dubtes i
alegries.
27 dj: Taller de creació amb família: Màscares per Carnestoltes. Aforament limitat a 12
places. Inscripcions: abans del dia 25 de febrer a lesfranqueses.espai.nado@gmail.com
Organitza: Associació Espai Nadó-Infant Les
Franqueses, Grup de Lactància i Criança
Respectuosa

CURSOS A CORRÓ D’AMUNT
- Tai-txi. Del 4 al 25 de febrer
Dt de 18.45 a 19.45 h. Sessions d’exercicis
guiades per Marc Ricart. Preu: 30 euros/trimestre. Inscripcions i informació: 938 710 621
(Glòria Puig)
- Pintura. Del 3 al 27 de febrer
Dl i dj de 17 a 19 h. Sessions d’exercicis guiades per Elisa Martínez. Pla individualitzat.
Preu: 22 euros/mes, una sessió setmanal i
32 euros/mes, dues sessions. Inscripcions i
informació: 679 309 005 (Elisa Martínez)
- Cant coral. Del 7 al 28 de febrer
Dv de 20.30 a 21.30 h. Sessions teòriques i
pràctiques de cant coral, amb la professora
Núria Maynou. Preu: 20 euros/trimestre.
Inscripcions i informació: 609 120 832 (Rosa
Estrada)
Tots els cursos s’imparteixen a les Antigues
Escoles de Corró d’Amunt
Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

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