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Iniciem el 2013 amb bones notícies, la 
posada en marxa al desembre de la pri-
mera fase dels plans locals d’ocupació 
amb la contractació de 18 persones en 
situació d’atur i la subvenció del Servei 
d’Ocupació de Catalunya de prop de 200 
mil euros per impulsar 23 nous plans 
locals d’ocupació a les Franqueses del 
Vallès. Aquests diners es destinaran 
també a contractar i formar persones 
aturades.

Des de l’Ajuntament, com no podia ser 
d’una altra manera en l’actual situació 
econòmica, estem fent un intens esforç 
per fomentar la contractació de perso-
nes sense feina del municipi. És una de 
les màximes prioritats d’acció de l’equip 
de govern i ens mantindrem en aques-
ta línia dins les nostres possibilitats i 
en coordinació amb altres administra-
cions i municipis de la zona, com es va 
plantejar recentment en la trobada que 
vaig mantenir amb diversos alcaldes 
de poblacions veïnes per promoure la 
inserció laboral. No dubteu que al 2013 

l’atenció a les persones en situació d’atur es troba en el primer lloc de la nostra llista 
de deures.

Tanmateix, deixeu-me aprofitar que estem a punt de rebre Ses Majestats els Reis d’Ori-
ent per demanar-los que també posin una miqueta de la seva part i portin molta felicitat 
a totes les llars de les Franqueses, als més petits i als més grans, una felicitat que us 
desitjo de tot cor per aquest any que comencem.

Per últim, recordar que hem tancat l’any del Centenari de l’edifici de l’Ajuntament i ens 
hem de sentir orgullosos de la gran festa que es va viure al Consistori i a l’escola Joan 
Sanpera i Torras. Ha estat una gran celebració que ens ha donat peu a recordar la figura 
de Joan Sanpera i Torras i tenir al nostre costat el seu besnét, Pere Alier, al qual agreixo 
la seva col·laboració en tots els actes programats així com la de tantes persones, asso-
ciacions i personal de l’Ajuntament. Mantinguem viva la generositat de Joan Sanpera i 
Torras amb les Franqueses i seguim gaudint d’aquesta gran joia del modernisme que és 
el nostre edifici de l’Ajuntament.

Feliç 2013.

[ editorial ]

Francesc Colomé i Tenas  Alcalde
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El Ple declara l’edifici de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès Bé Cultural 
d’Interès Local

E
l Ple municipal celebrat al novembre va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics declarar l’edifici de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). 

Des del mes de març de 2012 el Ple de l’Ajuntament va acordar iniciar els tràmits per la declaració de bé cultural d’interès local. 
Aquesta competència correspon al plens dels ajuntaments en els municipis de més de cinc mil habitants i es pot dur a terme després que un 
tècnic en patrimoni cultural hagi valorat l’edifici.

L’1 de desembre de 2012 les Franqueses va celebrar els 100 anys de l’edifici de l’Ajuntament
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L
a primera fase dels plans locals d’ocupació i programes de 
col·laboració social va començar al desembre amb la contra-
ctació de 18 persones en situació d’atur, que realitzen obres o 
serveis d’interès general o social.

La durada dels contractes és de 3 mesos, fins al 2 de març del 
2013. La distribució de les 18 places ha quedat de la següent manera: 
5 de tasques d’adequació i neteja del Parc del Falgar i la Verneda, 5 
de suport a la Brigada d’Obres de l’Ajuntament, 2 de manteniment de 
les zones esportives, 1 de manteniment de les escoles, 2 de suport 
administratiu a l’àrea de Polítiques Socials, 1 de suport adminis-
tratiu al Patronat Municipal d’Esports, 1 de suport a la prospecció 
d’empreses i comerços i 1 de suport a la Biblioteca. 

Les 18 persones contractades van començar a treballar al mes 
de desembre. Abans d’iniciar les tasques es va realitzar un curs de 
seguretat laboral a la Masia de Can Ribas. El regidor de Dinamització 
Econòmica, Javier Álvarez, va anunciar l’inici de la primera fase dels 
plans d’ocupació i va congratular a 4 persones que estaven inscrites 
en els plans però que abans de començar-los ja havien trobat feina. 
“Espero que també alguns de vosaltres trobeu feina i no sigui neces-
sari que finalitzeu aquests plans. Són una petita ajuda que oferim 
des de l’Ajuntament i que intentarem mantenir i augmentar dins de 
les nostres possibilitats”, va dir el regidor.

Els plans locals d’ocupació pretenen combatre la taxa d’atur que 
pateix el municipi a conseqüència de la crisi econòmica. Des del de-
sembre de 2012 fins al desembre de 2013, es calcula que un mínim 
de 60 persones de les Franqueses en situació d’atur i en dificultats 
d’inserció laboral puguin gaudir durant 3 mesos d’aquests plans.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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Tip!

Comença la primera 
fase dels plans 
d’ocupació amb la 
contractació de 18 
persones en situació 
d’atur L

’Ajuntament de les Franqueses es beneficia d’una subvenció 
de 191.762,66 euros provinent del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC) i del Fons Social Europeu (FSE). L’ajuda va des-
tinada a la contractació de plans locals d’ocupació pel 2013 

i a programes de desenvolupament local lligats al Pla de Barris de 
Bellavista (188.544,06 euros es destinen a la contractació i 3.218,60 
euros a la formació).

Aquesta subvenció destinada al foment de l’ocupació es suma 
a una altra iniciativa que duu a terme el Consistori amb la matei-
xa finalitat: la primera fase dels plans locals d’ocupació engegats 
el passat mes de desembre amb la contractació de 18 persones en 
situació d’atur.

Les regidories de Pla de Barris i de Dinamització Econòmica 
van presentar conjuntament un projecte per a l’impuls de l’activi-
tat econòmica i foment de l’ocupació 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 desenvolu-
pen un projecte en el marc de la Llei de Barris, com és el cas de les 
Franqueses amb el Pla de Barris de Bellavista. “‘Treballs als Bar-
ris’ és un programa de suport als territoris amb més necessitats de 
reequilibri territorial i social”, explica el regidor Juan Antonio Marín, 
satisfet d’haver obtingut aquesta subvenció.

 
Plans d’ocupació per treballar en diversos projectes durant el 2013
Els 23 plans d’ocupació consistiran en la contractació de persones 
aturades inscrites com a demandants d’ocupació que no cobrin 
prestacions d’atur. El període de treball serà de 6 mesos. 

Els perfils dels plans d’ocupació seran diversos segons el projecte 
a desenvolupar. Els projectes aprovats són: manteniment de l’espai 
públic, manteniment de parcs i jardins, suport i mediació a les co-
munitats de veïns a Bellavista, programa de participació a Bellavis-
ta, impuls de la dona, prospecció d’empreses i comerços i programa 
d’inserció laboral.

Per la selecció de les persones es tindrà en compte els criteris 
que vénen marcats per la pròpia normativa de la subvenció. L’Oficina 
de Treball gestionarà l’oferta d’ocupació i seleccionarà les persones 
candidates, derivant un mínim de tres persones per lloc de treball 
ofert. Finalment, l’Ajuntament procedirà a la selecció definitiva.

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.

L’Ajuntament 
impulsarà 23 nous 
plans locals 
d’ocupació
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Inauguració a càrrec del regidor de Dinamització Econòmica, Javier Álvarez

Amb l’estalvi del pagament de la part proporcional de les 
nòmines que van decidir reduir-se l’alcalde i els regidors per 

equiparar-se a la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors 
públics, que no perceben la paga de Nadal, s’han avançat els 

plans locals d’ocupació que s’havien projectat endegar el pri-
mer trimestre de 2013
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L
’alcalde de les Franqueses Francesc Colomé va assistir a una 
sessió de treball i intercanvi entre alcaldes dels municipis de 
la zona amb Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) on es va 
acordar idear un pla per crear i compartir xarxes entre els 

municipis. 

La trobada va tenir lloc a finals del mes de novembre i va comptar 
amb la presència de la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), Ester Sánchez. A més de l’alcalde de les Franqueses hi van 
assistir les alcaldesses de Cardedeu, Sant Antoni de Vilamajor i la 
Garriga i els alcaldes de la Roca del Vallès i  Sant Pere de Vilamajor.

Colomé tracta la problemàtica de l’atur 
amb alcaldes de la zona i el SOC

L
’Ajuntament de les Franqueses i la Diputació de Barcelona 
han signat un conveni per a la millora de la senyalització de 
la cruïlla de la carretera de Cànoves amb el camí de Marata. 
L’actuació, amb un import total de 56.047 euros, serà assu-

mida en el 98% per la Diputació de Barcelona, 54.926 euros, mentre 
que l’Ajuntament es farà càrrec del 2%, és a dir, 1.120 euros. El con-
veni és fruit de la sol·licitud d’actuacions de millora de la seguretat 
viària en l’esmentat encreuament realitzada per l’Ajuntament a la 
Diputació, titular de la BV-5151. La Diputació de Barcelona, respon-
sable de la contractació, execució i direcció de les obres, preveu que 
les obres estiguin adjudicades el primer trimestre del 2013.

Millora la senyalització de la cruïlla de 
Marata

L’Ajuntament busca terrenys per fer un 
aparcament a Corró d’Amunt

E
l regidor i vocal, José Ramírez, va informar a la sessió de fi-
nals de novembre del Consell del Poble de Corró d’Amunt de 
l’estat de les peticions que el Consell va sol·licitar resoldre de 
manera urgent a l’Ajuntament. 

El Consistori iniciarà converses amb els propietaris de terrenys 
a Corró d’Amunt per aconseguir llogar algun camp per ubicar-hi un 
aparcament tal i com reclamen els veïns a través del Consell del Po-
ble de Corró d’Amunt. Pel que fa a les arrels dels pins que malmetien 
les voreres de la carretera de Cànoves, al nucli urbà, s’han retirat. 
Sobre l’accés al contenidor d’escombraries, en principi no es farà 
cap actuació perquè es troba en una zona no urbana. En qualsevol 
cas, s’estudiarà un canvi d’ubicació del contenidor. L’Ajuntament ha 
descartat posar una plataforma elevada per reduir la velocitat dels 
vehicles que passen per la carretera de Cànoves i travessen el nucli 
urbà. Segons Ramírez, aquesta via pertany a la Diputació i la nor-
mativa no permet aquesta actuació. Per resoldre els efectes de la 

contaminació lumínica que provoca la zona esportiva municipal, Ra-
mírez va explicar que es posaran pantalles als llums o bé es posarà 
algun temporitzador en alguns punts. Avui ja hi ha una zona on els 
fanals s’apaguen selectivament. Pel que fa als camins, s’asfaltarà el 
camí de Can Cabeça. En relació al manteniment de camins del poble, 
el Consistori va traslladar que existeix un programa d’arranjament 
de camins i que les actuacions s’efectuen un o dos cops l’any, molt 
per sobre d’altres municipis. Els 16 aparcaments nous de l’avinguda 
Major de l’urbanització de Can Suquet ja estan pintats i tiren enda-
vant les iniciatives d’ubicar un radar esporàdic i senyals de velocitat 
de 30 km/h. En relació a les esllavissades del parc de Can Suquet 
no es consideren perilloses i s’argumenta que hi ha altres prioritats 
d’inversió. Sobre el bus urbà, aquest no entrarà a Can Suquet i no hi 
haurà més modificacions del recorregut. A l’edifici del Consell del 
Poble l’aire condicionat s’ha pogut arreglar i properament comença-
ran les tasques de pintura de parets. 

Drenatge i visibilitat
La millora de la senyalització de la cruïlla ha estat llargament 
reclamada pels veïns que hi circulen ja que el nombre d’acci-

dents que es produeixen és força elevat. L’actuació comportarà 
el canvi de les actuals bandes rugoses per adaptar-les a la 

normativa vigent, la millora de la visibilitat en els accessos del 
camí de Marata, la millora del drenatge en base a desguassar les 
aigües mitjançant una canonada en direcció a la riera Carbonell i 

la corresponent senyalització vertical
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Les Franqueses posa fi a la llista 
d’espera del Servei de Teleassistència

L
’alcalde de Les Franqueses, Francesc Colomé, i el Delegat 
Territorial de Catalunya de Televida Serveis Sociosanitaris, 
SL, David Màrquez, van signar a principis de desembre el con-
tracte que permet donar resposta a la llista d’espera actu-

al del Servei Local de Teleassistència. L’objectiu del contracte és 
aconseguir que un major número de ciutadans puguin beneficiar-se 
del servei i poder eliminar la llista d’espera. L’acte va comptar amb la 
presència de la regidora de Polítiques Socials, Gisela Santos.

Actualment a les Franqueses hi ha 209 usuaris que gaudeixen del 
servei. Amb aquest nou conveni, l’Ajuntament pot oferir el servei a 
totes les persones que estan en llista d’espera, una vintena. 

Les Franqueses és el primer municipi que signa un conveni privat 
d’aquestes característiques. 

Autonomia personal
Gisela Santos va destacar que el Servei de Teleassistència “dóna 
suport a totes les persones que tenen dependència i els seus cui-
dadors, millora l’autonomia personal afavorint la permanència en el 
seu entorn i és un element que garanteix la seguretat per a persones 
que puguin estar en situació de risc, les 24 hores del dia i els 365 
dies de l’any a través del terminal connectat a la central d’alarmes”.

Més de 8.000 trucades i de 400 visites 
Durant el que portem d’any la Central de Teleassistència ha ges-
tionat 8.065 trucades dels diferents usuaris de les Franqueses, i 
l’equip de coordinació de zona ha realitzat 434 visites domiciliàries 

en aquest municipi. L’actuació del Servei no es limita només a casos 
d’emergència, sinó que pretén fer un acompanyament del dia a dia 
de la persona usuària, donant-li suport i oferint-li companyia amb la 
voluntat d’augmentar la seva qualitat de vida aconseguint envellir a 
casa amb seguretat i tranquil·litat per a les famílies, així com per a 
l’administració pública tenir la certesa d’oferir un servei de qualitat 
que evita la deslocalització i el desarrelament territorial.

Per ser beneficiari del servei cal adreçar-se a la treballadora so-
cial de referència dels Serveis Socials de l’Ajuntament.

Apadis obre La Botigueta a Bellavista
L’establiment ofereix objectes 
de segona mà i artesania

L
a Fundació Apadis va inaugurar La Botigueta, un establiment 
situat al carrer Provença número 25 de Bellavista, al costat 
de la plaça Catalunya. A la botiga s’hi venen objectes de sego-
na mà i productes d’artesania.

La presentació es va fer l’1 de desembre i coincidia amb la jor-
nada de portes obertes de la Fundació, ubicada a les Antigues Esco-
les de Bellavista. Apadis treballa per promoure la integració de les 
persones amb discapacitat psíquica i/o malaltia mental associada. 
A l’acte hi van assistir un gran nombre de persones i col·laboradors 
i els alcaldes de les Franqueses, Francesc Colomé; de Granollers, 
Josep Mayoral; de Montornès, José Antonio Montero; de Canovelles i 
el president del Consell Comarcal, Josep Orive. Per part del Consis-
tori franquesí també hi va assistir la regidora de Polítiques Socials, 
Gisela Santos, i el regidor d’Esports, José Ramírez. 

La presidenta d’Apadis, Imma Navarro, va presentar La Botigue-
ta com un projecte pioner i únic a la comarca que ofereix l’opor-
tunitat a les persones amb discapacitat de poder formar-se dins 
d’un context laboral real. La venda dels objectes també serveix per 
ajudar a autofinançar el centre.

Els programes formatius que es desenvolupen dins La Botigueta 
a càrrec dels professionals del centre són: atenció al client, elabo-
ració i control de l’estoc, gestió de la botiga, elaboració de productes 
d’artesania, comptabilitat mercantil i neteja i manteniment de les 
instal·lacions.
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Explcacions per part de Televida del servei a casa d’un usuari
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Apadis agraeix la solidaritat de tothom que col·labora amb La Botigueta



E
l Patronat Municipal d’Esports de les Franqueses ha posat en 
marxa una botiga en línia a la web de l’Ajuntament amb l’ob-
jectiu de facilitar i posar a l’abast de tothom tots els com-
plements de l’equipament esportiu bàsic oficial de totes les 

activitats i seccions del Patronat. 
La posada en marxa d’aquesta iniciativa ha estat possible grà-

cies a l’acord establert amb l’empresa RedSport que subministra 
l’equipament esportiu oficial del Patronat. Els usuaris que accedei-
xen a la botiga on line, a través de la pàgina d’Esports hi poden trobar 
productes d’interès com ara xandalls, bosses, motxilles i d’altres, 

classificats per es-
ports. Així com pro-
mocions de paquets 
complementaris en 
funció de l’esport 
escollit.

El regidor d’Es-
ports, José Ramí-
rez, destaca que la 
iniciativa “és una al-
tra eina perquè els 
esportistes de les 
Franqueses tinguin 
al seu abast més 
avantatges i como-
ditats si volen ad-
quirir equipament i 
material esportiu”.
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Nou espai del Pla 
de Barris de 
Bellavista a la web 
municipal

L
’Ajuntament de les Franqueses ha integrat el Pla de Barris 
de Bellavista a la web municipal. El nou espai és una eina de 
comunicació que posa a l’abast la informació que es genera 
entorn a les actuacions, els programes i els projectes de-

senvolupats a través del Pla de Barris de Bellavista. 
En aquest nou apartat de la web s’hi pot trobar, entre altres, un 

plànol amb la ubicació de les diverses actuacions que conté el Pro-
jecte d’Intervenció Integral, acompanyat d’una fitxa amb una breu 
descripció. També hi destaca un apartat introductori sobre la Llei de 
Barris, el paper i la composició del Comitè d’Avaluació i Seguiment 
així com les notícies vinculades amb alguna de les actuacions del 
Pla. 

Les informacions s’actualitzaran segons l’estat de desenvolupa-
ment i execució de les diverses actuacions que es duen a terme. 

Aquest espai propi de Pla de Barris ha estat possible gràcies al 
conveni signat entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona. 

El Patronat 
d’Esports estrena 
una botiga on line a 
la web municipal

L’objectiu del nou espai és facilitar l’accés a la informació als ciutadans Els usuaris poden gaudir d’una àmplia oferta

L
’Ajuntament de les Franqueses, a través de l’Àrea d’Obres i Serveis, realitza des del 
novembre la poda d’hivern i tala d’abres per motius de seguretat o de danys a la via 
pública. A principis d’any finalitzaran les tasques a Corró d’Avall i Bellavista.

Retirada d’abres als Gorchs
Per altra banda s’ha efectuat la retirada de l’arbrat viari del carrer de la Ribera dels Gorchs. 
Aquesta actuació, reclamada des de fa temps pels veïns, s’ha fet per motius de seguretat, 
accessibilitat i danys a la via pública, tal i com es va fer fa unes setmanes amb els pins de la 
carretera de Cànoves, al nucli de Corró d’Amunt. 

Inici de la poda d’hivern

Les tasques acabaran a principis de 2013
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L
es darreres millores efectuades al pavelló municipal d’esports de les Franqueses han consistit en la instal·lació de nova megafonia, 
de xarxes perimetrals protectores i d’un nou sistema de paracaigudes per les cistelles penjades al sostre. Les millores van finalit-
zar a principis de desembre. 

El nou equip de megafonia proporciona l’acústica i la sonoritat requerides. 
Les dues xarxes perimetrals s’han instal·lat darrera de les porteries per amortir els impactes de les pilotes durant la pràctica esportiva, 

tant de futbol sala com d’handbol. 
Pel que fa al nou sistema de paracaigudes s’ha col·locat a les cinc cistelles del pavelló sustentades al sostre, a les dues cistelles centrals 

i a les tres cistelles de les pistes laterals. Es tracta d’un nou sistema mecànic de paracaigudes que en cas de trencament del cable que en-
ganxa la cistella evitaria la seva caiguda amb un sistema d’autobloqueig. Amb aquest element es compleix la normativa vigent.

A principis d’any les millores continuaran amb la instal·lació d’un nou desfibril·lador extern semiautomàtic al pavelló municipal d’esports.

L
’exalcalde de les Franqueses, Jaume Travé, va fer la donació 
al municipi del llibre sobre la construcció de l’edifici de l’Ajun-
tament que va editar el I Marquès de les Franqueses del Va-
llès, Joan Sanpera i Torras. 

L’acte, realitzat a la sala de plens, va comptar amb la presència 
de l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé; la regidora de Cul-
tura, Rosa Maria Isidro; i el regidor d’Esports, José Ramírez. Jaume 
Travé, veí de Corró d’Amunt de 72 anys, va ser l’alcalde del municipi 
durant la transició. A l’acte va estar acompanyat de la seva dona i la 
seva filla.

Cedit per un amic
Jaume Travé va explicar com va arribar-li el llibre a les seves mans. 
“Quan era alcalde de les Franqueses tenia una relació d’amistat i 
comercial amb el senyor Josep Maria Sardà que va trobar a casa seva 
aquest llibre i me’l va donar”. L’exalcalde l’ha conservat “esperant 
l’esdeveniment tan important que és el Centenari per cedir-lo”.
 
Pocs exemplars
Joan Sanpera i Torras va editar el llibre per donar-lo a familiars i 
amics íntims com a invitació a l’acte inaugural de l’edifici de l’Aju-
tament l’1 de desembre del 1912 per la qual cosa se’n van fer molt 
pocs exemplars, segons va dir Jaume Travé.

El llibre porta per títol Las Franquesas, Escuelas y Casa Consistorial 

costeadas por Don Juan Sanpera y Torras. A la primera part hi ha una 
àmplia descripció de l’equipament, tant de les escoles com del Con-
sistori, amb detalls del mobiliari o fins i tot del contingut del museu 
escolar que hi havia. La segona part del llibre consta de fotografies 
generals i de detalls interiors i exteriors de l’edifici i els plànols de la 
planta baixa i del primer pis.

L’exalcalde Jaume Travé dóna el llibre 
de la construcció de l’edifici consistorial 
editat pel I Marquès de les Franqueses

Continua el pla de millores a les 
instal·lacions esportives municipals 

Jaume Travé entrega el llibre a l’alcalde de les Franqueses i a la regidora

P.
 S

eg
ur

a



[ actualitat ]

L’Associació de Boti-
guers, Comerciants i 
Professionals de les 
Franqueses (ABCP) 
ha engegat la cam-
panya de Nadal 2012. 
Als establiments s’hi 
han col·locat unes 
alzines decorades 
que passades les 
festes es replanta-
ran en algun lloc de 
les Franqueses. A 
les entrades dels co-

merços s’hi han ubicat unes catifes vermelles. L’ABCP posa a 
disposició una carta als Reis que els clients poden emplenar 
amb allò que desitgen quan van a comprar a les botigues. Es 
repartiran 1.500 euros en vals de compra: hi ha un premi de 
500 euros, dos premis de 250 euros i cinc premis de 100 euros.

Associació de Botiguers, Comerciants i Professionals 
de les Franqueses del Vallès 

10

7.000 visitants a la 
17a Fira de Nadal i 
8a Fira d’Entitats

L
a 17a Fira Mercat de Nadal i 8a Fira d’Entitats de les Franque-
ses, organitzada per l’àrea de Dinamització Econòmica amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, va repetir amb èxit els dies 15 i 
16 de desembre. 42 entitats i 60 parades d’artesans van par-

ticipar a la multitudinària fira que va aplegar més de 7.000 visitants. 
En motiu de la Marató de TV3 2012 van organitzar-se diverses 

activitats per recaptar fons per la lluita contra el càncer. En total, les 
Franqueses va recollir més de 2.400 euros per la Marató de TV3. 

Una de les activitats estrella va ser el caga Tió que va repartir 
més d’un miler de regals entre els nens i nenes de les Franqueses. 

La guanyadora del Concurs del Millor Dibuix 2012 va ser la Laia 
Busquets. El seu dibuix serà la imatge del cartell de la fira de Nadal 
de 2013. Les altres finalistes van ser: Martina Rey, Queralt Forns i 
Irene Luceño. L’entitat guanyadora del Concurs del Millor Stand 2012 
va ser l’Associació Gent Gran Casal de Les Franqueses amb un pre-
mi valorat en 500 euros. 

Èxit de la 2a Festa 
de la Mongeta del 
Ganxet

L
a 2a Festa de la Mongeta del Ganxet celebrada el 2 de desem-
bre al Consell del Poble de Llerona va ser un èxit d’assistèn-
cia, de venda de productes de proximitat i de resposta a la 
principal novetat d’enguany, el Concurs de Cuina, al qual s’hi 

van presentar 17 plats. El jurat del Concurs estava format per Pere 
Tàpias, Fermí Puig i Enric Castelló i tots van coincidir en destacar la 
qualitat dels plats presentats.

Les Franqueses consolida la fira amb una gran afluència de públic El jurat, l’alcalde i la presidenta del Consell de Llerona Rosa Maria Pruna 
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[ grups polítics ]
ajuntament de les Franqueses del Vallès[ reportatge fotogràfic ]
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[ grups polítics ]
ajuntament de les Franqueses del Vallès

Esteve Ribalta
Portaveu del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya

Francesc Torné
Portaveu del Grup Municipal Convergència per Les Franqueses

Rafael Bernabé
Portaveu del Grup Municipal Les Franqueses Imagina

Francesc Colomé 
Portaveu del Grup Municipal Convergència i Unió

DEFENSEM EL MODEL D’ESCOLA CATALANA. L’esborrany del projecte de Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), 
elaborat pel Ministeri d’Educació, vol trencar el model d’escola catalana tant pel que fa a la llengua catalana com pel que fa al contingut 
del nostre model educatiu. Amb el text que proposa el Ministeri, el català passa a ser la quarta llengua a tots els nivells de l’ensenyament, 
atorgant-li un tractament pràcticament residual. El text del Ministeri diu també que l’administració educativa ha de garantir una “proporcio-
nalidad razonable” entre el català i el castellà. És evident que el Ministeri pretén aconseguir que a Catalunya s’imparteixin el 50% d’assigna-
tures en català i el 50% en castellà, trencant així el model d’immersió lingüística. Des de CiU defensarem, com ja ha anunciat el Govern de la 
Generalitat, seguir aplicant la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) que és la legislació pròpia de Catalunya en matèria d’educació.

Les Franqueses del Vallès és un dels 9 municipis, dels 43 de la comarca, on el vot per al PSC puja en quantitat respecte les eleccions auto-
nòmiques de 2010. El PSC guanya gairebé 200 vots, mentre que CiU en perd més de 600. Volem agrair als electors que han tornat a confiar 
en el PSC i l’han consolidat com a segona força política a les autonòmiques. Al municipi, amb un empat a 4 regidors entre PSC i CiU a les 
municipals de 2011, la formació que encapçalo hem optat per garantir la governabilitat. La complexitat del moment actual en l’àmbit social 
i nacional ens reclama als responsables públics estendre ponts d’entesa i governabilitat com hem fet a l’Ajuntament, i sobretot, posar per 
davant l’interès general. Des de l’Ajuntament el PSC és garantia que es mantenen les prestacions socials i que la tisorada afecti menys a 
l’educació i la sanitat, tot esperant que el 2015, amb la confiança dels electors, impulsem la recuperació dels drets que ara ens retallen.

LES COSES MAL FETES SEMPRE HO SERAN. Resulta que l’Oficina Antifrau de Catalunya havia comunicat a l’Ajuntament que els contractes 
amb Joaquim Ferriol a l’Àrea de la Pagesia i per fer un estudi tècnic, eren irregulars. Ens preguntem per què quan el govern col·loca amics 
dels partits polítics de forma incorrecta, no rectifica ni n’assumeix les responsabilitats. En aquest cas, es va amagar la informació, no s’ha 
fet res per resoldre les irregularitats i s’ha mirat cap a un altre costat per dissimular i no acceptar les actuacions mal fetes. Com aquesta, 
d’altres: contractar l’arquitecte municipal després de jubilar-se; no connectar la canonada d’aigua de Corró d’Amunt per falta de pagament; i 
després de dos anys encara falten plaques fotovoltaiques a la plaça de l’Espolsada, tot i estar pressupostades. I és que quan les coses es fan 
malament, acaben aflorant per molt temps que passi. En el cas de Ferriol ha acabat com es temia, en un gran bunyol.

Des de l’aparició del nou Butlletí municipal, Les Franqueses Imagina no ha aportat cap escrit per publicar en aquest espai. Que ningú pensi 
que és per oblit o per deixadesa. Creiem que, en aquest butlletí, l’espai que es destina als grups municipals de l’oposició i el que l’equip de 
govern es reserva per a autobombo és absolutament desproporcionat. D’altra banda, l’espai reservat a cada grup municipal és tan ínfim que 
no permet exposar els nostres punts de vista de manera prou argumentada i coherent. Fins que aquesta situació no canviï LFI no participarà 
en aquest Butlletí i hi publicarem solament aquest text. Les persones interessades a conèixer les nostres opinions i les nostres propostes 
poden anar a www.lesfranquesesimagina.org.



15

Javier Álvarez
Portaveu del Grup Municipal Partit Popular

Àngel Profitós
Portaveu del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya

Grup Municipal Unió de Pobles de Les Franqeses

Josep Badia
Portaveu del Grup Municipal Plataforma per Catalunya

PROSPERIDAD EN ESTE NUEVO AÑO. A través de estas líneas queremos entrar en cada hogar franquesino y dejar los mejores deseos para 
que este nuevo año 2013 nos traiga paz, armonía y prosperidad. ¡Que nunca se pierda la ilusión! En los tiempos que corren, a veces es difícil 
hablar de optimismo, pero es justamente en épocas así cuando dejamos volar nuestra imaginación y entonces nacen nuevas ideas, se gene-
ran proyectos geniales y llenamos nuestras vidas con nuevos retos qué cumplir y nuevas metas qué alcanzar. Todo es cuestión de actitud. 
Desde el área de Dinamización Económica, animamos a todos los emprendedores para que continúen sus proyectos con mucha ilusión y 
optimismo. Retomamos una frase que es muy común en estas fiestas y que consideramos es muy importante: “Que nunca os falte un sueño 
por el qué luchar, un proyecto qué realizar, algo qué aprender, un lugar a dónde ir y alguien a quién querer”. ¡Feliz Año 2013!

1111 AGRAÏMENTS. Als franquesins/es que amb el seu vot han fet que ERC sigui la segona força al Parlament de Catalunya. 50 d’aquests vots 
són encara avui, 10 de desembre, pendents que la Junta Electoral en certifiqui la seva validesa. El PSC, en un gest que palesa el seu concep-
te de democràcia, va instar la seva nul·litat, tot i tractar-se de paperetes vàlides dins de sobres homologats en anteriors eleccions. Aquest 
grapat de veïns dels nostres pobles ha de saber que, malgrat alguns considerin que l’embolcall és més important que el vot, ERC ha elevat 
a totes les instàncies la validesa de la seva voluntat. Aquests vots no faran canviar els fets: els diputats sobiranistes són majoria al nostre 
Parlament. Potser quan llegiu aquestes ratlles tindrem pressupostos. Fins ara, tot i que sembla que es portaran a aprovació al Ple del 20 de 
desembre, ERC no n’ha rebut ni un esborrany. Sembla que tornem als temps de l’opacitat i la informació mínima obligatòria. 

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

S’AUGMENTEN LES ORDENANCES FISCALS PEL 2013 QUASI UN 4%. El govern municipal (CiU-PSC-PP-VANESA) han aprovat augmentar els 
impostos de forma lineal d’un 3,9%. Des de Plataforma per Catalunya hem impugnat aquestes ordenances fiscals donat que no s’ajusten als 
compromisos acordats en el Pla d’Ajust, com per exemple que s’augmentarien els impostos màxim un 3%, també sol·licitem bonificacions en 
les plusvàlues en casos de transmissions de la vivenda habitual per falliment del marit o muller. Estem en contra dels imports tan elevats 
que es cobren per les llicències d’activitats i creiem que s’ha de promocionar més l’activitat econòmica per reduir l’atur del municipi.
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Javier Alvarez
Portaveu del Grup Municipal Partit Popular

Angel Profitós
Portaveu del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya

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

Josep Badia
Portaveu del Grup Municipal Plataforma per Catalunya

Harum quamus venimet aliquam liquibus quos et remquid mo berorest vellici umenecuptat. Et qui voloruptas et volorpos dolupta tatiandae 
corehente plaboritatur aut di rem inum quatur adipis molorrum facepro dus renis volupta sperum, occusam andi culparc hilitionse nobis 
ipsum quamet expero dolupta tiorendaecus di occullupta quae occume digenda iumque similla porum nonsequiae. Itatur? Quis eatios et ut 
aciisciuria si dellabo. Nem dolorestis sunto tem. Et litatem qui con es am quidelitiam eum quam cus exero eatior se nus.Idenietur? Boris 
dolesti iscitibus alis et int faces vides ut quas duciae eturem quidel int,Gento dolori te la que aut mos et pa vollupi tasperum nimet ullitiscilic 
tor re est, secepudic tem experae solum voluptaqui deribus aliqui doluptatia pelis etur mod que pa quam, simolore cus cumqui inusam re-
mossimi, eos ati volorehent.Bearuptamet ad min peroviderum ipsam, quo voluptius autent ommolupti con nullibus nones seque quunt, cus

Harum quamus venimet aliquam liquibus quos et remquid mo berorest vellici umenecuptat. Et qui voloruptas et volorpos dolupta tatiandae 
corehente plaboritatur aut di rem inum quatur adipis molorrum facepro dus renis volupta sperum, occusam andi culparc hilitionse nobis 
ipsum quamet expero dolupta tiorendaecus di occullupta quae occume digenda iumque similla porum nonsequiae. Itatur? Quis eatios et ut 
aciisciuria si dellabo. Nem dolorestis sunto tem. Et litatem qui con es am quidelitiam eum quam cus exero eatior se nus.Idenietur? Boris 
dolesti iscitibus alis et int faces vides ut quas duciae eturem quidel int,Gento dolori te la que aut mos et pa vollupi tasperum nimet ullitiscilic 
tor re est, secepudic tem experae solum voluptaqui deribus aliqui doluptatia pelis etur mod que pa quam, simolore cus cumqui inusam re-
mossimi, eos ati volorehent.Bearuptamet ad min peroviderum ipsam, quo voluptius autent ommolupti con nullibus nones seque quunt, cus

Harum quamus venimet aliquam liquibus quos et remquid mo berorest vellici umenecuptat. Et qui voloruptas et volorpos dolupta tatiandae 
corehente plaboritatur aut di rem inum quatur adipis molorrum facepro dus renis volupta sperum, occusam andi culparc hilitionse nobis 
ipsum quamet expero dolupta tiorendaecus di occullupta quae occume digenda iumque similla porum nonsequiae. Itatur? Quis eatios et ut 
aciisciuria si dellabo. Nem dolorestis sunto tem. Et litatem qui con es am quidelitiam eum quam cus exero eatior se nus.Idenietur? Boris 
dolesti iscitibus alis et int faces vides ut quas duciae eturem quidel int,Gento dolori te la que aut mos et pa vollupi tasperum nimet ullitiscilic 
tor re est, secepudic tem experae solum voluptaqui deribus aliqui doluptatia pelis etur mod que pa quam, simolore cus cumqui inusam re-
mossimi, eos ati volorehent.Bearuptamet ad min peroviderum ipsam, quo voluptius autent ommolupti con nullibus nones seque quunt, cus

Harum quamus venimet aliquam liquibus quos et remquid mo berorest vellici umenecuptat. Et qui voloruptas et volorpos dolupta tatiandae 
corehente plaboritatur aut di rem inum quatur adipis molorrum facepro dus renis volupta sperum, occusam andi culparc hilitionse nobis 
ipsum quamet expero dolupta tiorendaecus di occullupta quae occume digenda iumque similla porum nonsequiae. Itatur? Quis eatios et ut 
aciisciuria si dellabo. Nem dolorestis sunto tem. Et litatem qui con es am quidelitiam eum quam cus exero eatior se nus.Idenietur? Boris 
dolesti iscitibus alis et int faces vides ut quas duciae eturem quidel int,Gento dolori te la que aut mos et pa vollupi tasperum nimet ullitiscilic 
tor re est, secepudic tem experae solum voluptaqui deribus aliqui doluptatia pelis etur mod que pa quam, simolore cus cumqui inusam re-
mossimi, eos ati volorehent.Bearuptamet ad min peroviderum ipsam, quo voluptius autent ommolupti con nullibus nones seque quunt, cus
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P
udi cum ipsanda dolorum ati dolupta quiat porepudae res everspe rchici ut estis cus nus 
utatia dolorempeles aut ad ut accupta.Re nossimil et quam re velecte ndande nam vo-
lorupta nusdae comnima ipicten imagnisit, vollitaessit experovid molorunt lia es volorit 
eturiam enihillam et aut ad ut ipis esto int omnis di in re, od molese officip sandae lias sit 

et hilitat vellecaepro to volupienist estium. Maioriamendi omni aut aut hicit exerumquae. 

Cidi quo imet, sam excea voluptae.Itatis arum que pedi autem re dolore pe officianto vente sit 
rehento dolupicipis cusam, alique omnimus minulpa rchilliquam quiatque ped magnist orae-
perspid et alignam facidusam qui nobitiae. Et excerate nime etuscid untemporibus unt imintur? 
Uptate et am res remporest, ut et, sundi autecus ut ea dis dicipsantem. Unt lab illes esci ut vent, 
quia porior miliquis ea net maxime paritem volorestis doluptaturem nos nihitia aped est, incit odi 
dolesto voluptissi dollor magnatibus et ut unt, con est earum voloreriMe auta vel molorer emquia 
volores dunt reriatur as dolorporum et omnihil idelia volum et alitatem seruntios ad quatibus, id

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ VII Mostra d’Arts Escèniques 

“Festival dels Amateurs” ]

                  Temporada gener-abril 2013

Venda d’entrades 1 h abans a les taquilles dels teatres
Preu: 7 € / 6 € 
Informació: 938 466 506 / www.lesfranqueses.cat 

Organitza Col·labora

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

El llibertí Grup de Teatre El Centre

12 de gener 21 h Teatre-Auditori Bellavista

Comèdia. 1 h 30 min

Diderot, allotjat al pavelló de caça del seu amic el Baró d’Holbach, 
rep l’encàrrec d’escriure, com abans millor, l’article “Moral” per a 
l’enciclopèdia. Les constants interrupcions però, faran que aquest 
esdevingui un dia boig per al filòsof que serà envoltat, assetjat i 
seduït per quatre dones. Tot aquest assetjament farà encara més 
costosa la ja difícil tasca de definir el concepte “Moral”. Un llibertí 
com Diderot ho aconseguirà? La resposta és encara avui en dia a 
l’enciclopèdia.

Autor: Eric-Emmanuel Schmidt
Direcció: Mercè de Haro

Tots eren fills meus Grup Escènic Navàs
26 de gener 21 h Teatre-Auditori Bellavista

Drama. 1 h 50 min

L’any 1948, amb la Segona Guerra Mundial recentment acabada, Joe 
Keller, un industrial que s’havia enriquit durant el conflicte bèl·lic, i 
la seva família, ens van descobrint tot un seguit de tèrbols secrets 
conforme va transcorrent el que, en un principi, prometia ser un dia 
feliç. Les relacions familiars, l’idealisme, l’ambició, la xafarderia, la 
traïció i el remordiment són algunes de les qüestions que van aparei-
xent al llarg d’aquest calorós dia d’estiu al jardí dels Keller.

Autor:  Arthur Miller
Direcció: Josep Ma Simó
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Javier Alvarez
Portaveu del Grup Municipal Partit Popular

Angel Profitós
Portaveu del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya

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

Josep Badia
Portaveu del Grup Municipal Plataforma per Catalunya

Harum quamus venimet aliquam liquibus quos et remquid mo berorest vellici umenecuptat. Et qui voloruptas et volorpos dolupta tatiandae 
corehente plaboritatur aut di rem inum quatur adipis molorrum facepro dus renis volupta sperum, occusam andi culparc hilitionse nobis 
ipsum quamet expero dolupta tiorendaecus di occullupta quae occume digenda iumque similla porum nonsequiae. Itatur? Quis eatios et ut 
aciisciuria si dellabo. Nem dolorestis sunto tem. Et litatem qui con es am quidelitiam eum quam cus exero eatior se nus.Idenietur? Boris 
dolesti iscitibus alis et int faces vides ut quas duciae eturem quidel int,Gento dolori te la que aut mos et pa vollupi tasperum nimet ullitiscilic 
tor re est, secepudic tem experae solum voluptaqui deribus aliqui doluptatia pelis etur mod que pa quam, simolore cus cumqui inusam re-
mossimi, eos ati volorehent.Bearuptamet ad min peroviderum ipsam, quo voluptius autent ommolupti con nullibus nones seque quunt, cus

Harum quamus venimet aliquam liquibus quos et remquid mo berorest vellici umenecuptat. Et qui voloruptas et volorpos dolupta tatiandae 
corehente plaboritatur aut di rem inum quatur adipis molorrum facepro dus renis volupta sperum, occusam andi culparc hilitionse nobis 
ipsum quamet expero dolupta tiorendaecus di occullupta quae occume digenda iumque similla porum nonsequiae. Itatur? Quis eatios et ut 
aciisciuria si dellabo. Nem dolorestis sunto tem. Et litatem qui con es am quidelitiam eum quam cus exero eatior se nus.Idenietur? Boris 
dolesti iscitibus alis et int faces vides ut quas duciae eturem quidel int,Gento dolori te la que aut mos et pa vollupi tasperum nimet ullitiscilic 
tor re est, secepudic tem experae solum voluptaqui deribus aliqui doluptatia pelis etur mod que pa quam, simolore cus cumqui inusam re-
mossimi, eos ati volorehent.Bearuptamet ad min peroviderum ipsam, quo voluptius autent ommolupti con nullibus nones seque quunt, cus

Harum quamus venimet aliquam liquibus quos et remquid mo berorest vellici umenecuptat. Et qui voloruptas et volorpos dolupta tatiandae 
corehente plaboritatur aut di rem inum quatur adipis molorrum facepro dus renis volupta sperum, occusam andi culparc hilitionse nobis 
ipsum quamet expero dolupta tiorendaecus di occullupta quae occume digenda iumque similla porum nonsequiae. Itatur? Quis eatios et ut 
aciisciuria si dellabo. Nem dolorestis sunto tem. Et litatem qui con es am quidelitiam eum quam cus exero eatior se nus.Idenietur? Boris 
dolesti iscitibus alis et int faces vides ut quas duciae eturem quidel int,Gento dolori te la que aut mos et pa vollupi tasperum nimet ullitiscilic 
tor re est, secepudic tem experae solum voluptaqui deribus aliqui doluptatia pelis etur mod que pa quam, simolore cus cumqui inusam re-
mossimi, eos ati volorehent.Bearuptamet ad min peroviderum ipsam, quo voluptius autent ommolupti con nullibus nones seque quunt, cus

Harum quamus venimet aliquam liquibus quos et remquid mo berorest vellici umenecuptat. Et qui voloruptas et volorpos dolupta tatiandae 
corehente plaboritatur aut di rem inum quatur adipis molorrum facepro dus renis volupta sperum, occusam andi culparc hilitionse nobis 
ipsum quamet expero dolupta tiorendaecus di occullupta quae occume digenda iumque similla porum nonsequiae. Itatur? Quis eatios et ut 
aciisciuria si dellabo. Nem dolorestis sunto tem. Et litatem qui con es am quidelitiam eum quam cus exero eatior se nus.Idenietur? Boris 
dolesti iscitibus alis et int faces vides ut quas duciae eturem quidel int,Gento dolori te la que aut mos et pa vollupi tasperum nimet ullitiscilic 
tor re est, secepudic tem experae solum voluptaqui deribus aliqui doluptatia pelis etur mod que pa quam, simolore cus cumqui inusam re-
mossimi, eos ati volorehent.Bearuptamet ad min peroviderum ipsam, quo voluptius autent ommolupti con nullibus nones seque quunt, cus
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P
udi cum ipsanda dolorum ati dolupta quiat porepudae res everspe rchici ut estis cus nus 
utatia dolorempeles aut ad ut accupta.Re nossimil et quam re velecte ndande nam vo-
lorupta nusdae comnima ipicten imagnisit, vollitaessit experovid molorunt lia es volorit 
eturiam enihillam et aut ad ut ipis esto int omnis di in re, od molese officip sandae lias sit 

et hilitat vellecaepro to volupienist estium. Maioriamendi omni aut aut hicit exerumquae. 

Cidi quo imet, sam excea voluptae.Itatis arum que pedi autem re dolore pe officianto vente sit 
rehento dolupicipis cusam, alique omnimus minulpa rchilliquam quiatque ped magnist orae-
perspid et alignam facidusam qui nobitiae. Et excerate nime etuscid untemporibus unt imintur? 
Uptate et am res remporest, ut et, sundi autecus ut ea dis dicipsantem. Unt lab illes esci ut vent, 
quia porior miliquis ea net maxime paritem volorestis doluptaturem nos nihitia aped est, incit odi 
dolesto voluptissi dollor magnatibus et ut unt, con est earum voloreriMe auta vel molorer emquia 
volores dunt reriatur as dolorporum et omnihil idelia volum et alitatem seruntios ad quatibus, id

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ VII Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars ]

                  Temporada gener-març 2013

Venda d’entrades 1 h abans a les taquilles dels teatres
Preu: 4,50 € / 3,50 € 
Informació: 938 466 506 / www.lesfranqueses.cat 

El cargol Mossi i el cuc La Closca

12 gener 18 h Casal Cultural Corró d’Avall

Titelles per a infants a partir de 3 anys

Un conte que narra la relació entre un cargol solitari, tímid i descon-
fiat, i un cuc entremaliat, juganer i molt divertit que anima al cargol 
a sortir més i a participar de les festes i jocs de la resta d’animalons 
del bosc...

Autora: Pilar Casalengua
Direcció: Xavier García
Manipuladors: Pilar Casalengua  i Nani Castellsagué

Organitza Col·labora

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

Casal Cultural de Corró d’Avall
Avinguda de Santa Eulàlia, s/n. Corró d’Avall 

Llepafils Teatre al detall
19 gener 18 h Teatre-Auditori Bellavista

Espectacle per a tots els públics

En Lluïset no vol menjar res de res! Només PATATES FREGIDES! Els 
seus dos cuiners particulars: en Llòfia i l’Olívia li han de tenir l’àpat 
a punt i fer-lo esmorzar, dinar i sopar!!! És una tasca molt dura cui-
nar per aquest marrec llepafils... La imaginació, el joc, la música i 
l’humor seran els millors ingredients per fer badar boca al menut. 
L’embolic està servit i la diversió assegurada!

Autor: Jordi Palet 
Direcció: Joan M. Segura
Actors: Xavi Idàñez i Txell Botey
Música: Jordi Riera
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03 dijous
La Rotllana: parlem de... “Mares i pares adop-

tius: un vincle d’amor”. Mares i pares adoptius 

explicaran la seva experiència d’adoptar un 

infant

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

Bellavista

Org. Associació Espai Nadó Les Franqueses, 

Grup de Lactància i Criança Respectuosa

Taller i mostra de portanadons artesans i roba 

de lactància a càrrec de Liams i de Junts Mater-

nitat i Criança, respectivament 

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

Bellavista

Org. Associació Espai Nadó Les Franqueses, 

Grup de Lactància i Criança Respectuosa

10 dijous

13 diumenge
Passada dels Tres Tombs

10 h Concentració a la plaça de l’Espolsada

11 h Missa a l’Església de Santa Eulàlia de Corró 

d’Avall

12 h Benedicció i passada de cavalleries i carru-

atges

Org. Comissió de Festes de Sant Antoni Abat

Col·l. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

4a Prova Lliga de Bàdminton Escolar. Informa-

ció: Consell Esportiu del Vallès Oriental / 938 794 

292 / www.cevo.cat  

9-14 h Pavelló poliesportiu de Corró d’Avall

Org. Consell Esportiu del Vallès Oriental

17 dijous

La Rotllana: parlem de... “El paper del pare a 

l’embaràs, el part, post-part i la criança”

17.30-19 h Aula 2-3 del Centre Cultural de Be-

llavista

Org. Associació Espai Nadó Les Franqueses, 

Grup de Lactància i Criança Respectuosa

Espais de lectura. Comentari del llibre La casa 

de los espíritus d’Isabel Allende

18 h Biblioteca Municipal

19 dissabte
XXI Cros Escolar i XVIII Cros Popular. Informa-

ció: Patronat Municipal d’Esports / 938 467 083

9-14 h Parc de Milpins

Col·l. Club Fondistes Bellavista, A4km, AEH Les 

Franqueses. Amb el suport del Consell Esportiu 

del Vallès Oriental

24 dijous
Juguem! amb teles. Espai de joc amb diferents 

tipus de tela perquè els nadons descobreixin i 

experimentin amb el tacte

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

Bellavista

Org. Associació Espai Nadó Les Franqueses, 

Grup de Lactància i Criança Respectuosa

31 dijous
Tastet i intercanvi de receptes de cuina per na-

dons. Convidem als assistents a portar mostres 

de receptes per poder-les tastar i compartir

17.30-19 h Aula 2-3 del Centre Cultural de Be-

llavista

Org. Associació Espai Nadó Les Franqueses, 

Grup de Lactància i Criança Respectuosa

Hora del conte. Contes de l’amistat a càrrec de 

Gina Clotet, rondallaire

17.30 h Biblioteca Municipal

1a TROBADA D’INTERCANVI DE CORALS 

EN COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI DE 

L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT DE LES FRAN-

QUESES 

19 i 20 de gener

Dissabte 19:  21 h Església de Santa Eulàlia 

de Corró d’Avall i Església de Santa Maria de 

Llerona

Diumenge 20: 17 h Teatre-Auditori de Bellavista

Preu: els concerts a les esglésies són gratu-

ïts. El concert del Teatre-Auditori té un cost 

de 3€/persona pels majors de 10 anys

Org. Associació d’Intercanvis Socials i Cultu-

rals de les Franqueses del Vallès

V TORNEIG ANY NOU DE NADAL DE BÀSQUET

2, 3, 4 i 5 de gener

9-19 h Pista poliesportiva coberta, pavelló 

poliesportiu de Corró d’Avall i pavelló de 

bàsquet del carrer Girona

PARADETA DE REVISTES A LA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL 

14-31 de gener 

Els usuaris tindran a la seva disposició un 

espai on podran triar i agafar, de manera 

gratuïta, la seva revista preferida d’anys 

anteriors al 2013. Un màxim 5 exemplars per 

persona. Fins a exhaurir les existències. Ma-

tins: dimarts, dimecres i dissabte de 10 a 14 

h. Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20 h

HORARI EXTRAORDINARI DE LA SALA D’ES-

TUDI DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Amb l’arribada dels exàmens, a partir del 2 de 

gener i fins el 15 de febrer, la Biblioteca Muni-

cipal amplia l’horari de la seva Sala d’Es-

tudi. Matins: dimarts, dimecres, dissabtes i 

diumenges de 10 a 14 h. Tardes: de dilluns a 

diumenge de 16 a 22 h. Dissabte 5 de gener, la 

Sala d’Estudi estarà tancada durant la tarda. 

Diumenge 6 de gener, la Sala d’Estudi estarà 

tancada tot el dia. Dissabtes tarda i diumen-

ges tot el dia: entrada per la cafeteria del Cen-

tre Cultural de Bellavista (Carrer Navarra)

CURSOS D’INFORMÀTICA: AULES INTERNET

Inscripcions: a partir del 8 de gener a la Bi-

blioteca Municipal. Matins: dimarts, dimecres 

i dissabte de 10 a 13.30 h. Tardes: de dilluns a 

divendres de 16 a 20 h. Informació: Biblioteca 

Municipal / 938 404 388 / biblioteca.franque-

ses@lesfranqueses.cat
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“Gener, generot,
mata l’ovella i l’esquellot”

CASALS INFANTILS MUNICIPALS 

De setembre a juny. De dilluns a divendres de 

16.30 a 18.30 h. Centre Cultural de Bellavista i 

Centre Cultural Can Ganduxer. Per infants de 3 

a 11 anys. Manualitats, jocs, ludoteca, contes, 

danses, cançons, xanques, excursions, festes 

populars, convivències, etc. Inscripcions: 

obertes. Places limitades. Informació: Casal 

Infantil Municipal de Bellavista / 938 405 781 o 

Casal Infantil Municipal de Corró d’Avall / 938 

466 506. Org. Casals Infantils Municipals

CENTRES MUNICIPALS DE JOVES

De setembre a juny. De dilluns a divendres 

a partir de les 17.30 h. Dilluns i dimecres al 

Centre Cultural de Bellavista, dimarts i dijous 

al Centre Cultural Can Ganduxer i divendres 

alterns. Espai on els joves es poden reunir, fer 

treballs en grup, deures i estudiar, sempre 

amb l’ajuda dels monitors. Inscripcions: 

obertes. Places limitades. Informació: Centre 

Municipal de Joves de Bellavista / 938 405 781 

o Centre Municipal de Joves de Corró d’Avall / 

938 404 967. Org. Centres Municipals de Joves

SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL, ESPAI ZERO

Dimarts d’11 a 14 h, dimecres de 17 a 20 h i 

dijous de 17 a 19 h. Centre Cultural de Bella-

vista. Espai de recerca d’informació i tràmits 

per Internet. Tràmits de carnets internacio-

nals d’alberguistes, estudiant, professor, etc. 

Servei d’informació i assessorament sobre 

ensenyament i formació. Informació: Servei 

d’Informació Juvenil / 938 404 624 / pij.fran-

queses@lesfranqueses.cat 

TALLER CLUB DE FEINA

11-13 h dimarts. Masia de Can Ribas-Centre 

de Recursos Agraris

- Recerca de feina i introducció de dades a 

borses de treball

- Elaboració de C.V. i correu electrònic

CURSOS DE FORMACIÓ MASIA DE CAN 

RIBAS-CENTRE DE RECURSOS AGRARIS

NOUS! Curs de monitor de lleure (amb 

certificat de professionalitat): 9 de gener / 

Anglès Bàsic (30 hores). Inici: 14 de gener 

/ Informàtica Bàsica (24 hores). Inici: 14 de 

gener / Castellà per a Nouvinguts. Inici: 14 

de gener / Projecte “Cercles d’Optimisme” 

dirigit a emprenedors. Inici: gener

Inscripcions: obertes. Informació: Masia de 

Can Ribas-Centre de Recursos Agraris / 938 

443 040 

Els actes de l’agenda queden subjectes a possi-

bles canvis. Consulteu la web municipal

MÉS INFORMACIÓ: 

www.lesfranqueses.cat 

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS OBERTS 

AL PÚBLIC

Diumenges 13, 20 i 27 de gener

10.30-13.30 h Circuit de Cal Gavatx

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris VIA OBERTA

CARNAVAL 2013

El dissabte 9 de febrer es celebrarà el Carna-

val. Inscripcions pel Concurs de Comparses: 

es podran formalitzar del 21 de gener a l’1 de 

febrer al Centre Cultural Can Ganduxer, de di-

lluns a divendres de 9 a 14 h i dimarts i dijous 

de 16 a 18 h o al Centre Cultural de Bellavista, 

de dilluns a divendres de 17 a 21 h i dimarts, 

dimecres i dissabtes de 10 a 14 h. El programa 

d’actes, les bases i la fitxa d’inscripció al Con-

curs estaran disponibles a www.lesfranque-

ses.cat a partir del 17 de gener

PROGRAMA DE CAMINADES “BELLAVISTA, 

PAS A PAS”

Caminades suaus i assequibles per a tothom 

d’1 h i acompanyats d’un monitor. Inscripci-

ons: Oficina del Pla de Barris de Bellavista / 

938 616 221 o Patronat Municipal d’Esports / 

938 467 083. 1 d’octubre de 2012-27 juny de 

2013. Dimarts i dijous de 18 a 19 h o de 19 a 20 

h. Sortides des de la plaça Major de Bellavista

SES MAJESTATS ELS REIS D’ORIENT

4 divendres. Corró d’Amunt

Recepció dels patges reials a les Antigues 

Escoles de Corró d’Amunt

16 h Taller de fanalets / 18 h Recepció dels 

Patges Reials i entrega de les cartes als Reis / 

19 h Xocolatada

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

Bellavista

Taller de fanalets

17 h Centre Social i Cultural de Bellavista

Org. Associació de Veïns de Bellavista

5 dissabte. Bellavista

Cavalcada de Reis

17 h Taller de fanalets i xocolatada al Centre 

Cultural de Bellavista. Org. Casal Municipal 

Infantil i Centre Municipal de Joves de Bella-

vista / 18 h Recorregut pels carrers fins al 

Centre Cultural de Bellavista on es farà l’en-

trega de les cartes als Reis. Org. Associació 

de Veïns de Bellavista

Llerona

Cavalcada de Reis

17.30 h Taller de fanalets al Consell del Poble 

de Llerona / 19 h Sortida de la cavalcada dels 

Reis / 19.30 h Recorregut pels carrers de 

Llerona fins al Consell del Poble on es farà 

l’entrega de les cartes als Reis

Org. Festes Laurona

Corró d’Avall

Cavalcada de Reis

12 h Taller de fanalets a la plaça de l’Ajunta-

ment / 16 h Taller de fanalets / 16.30 h Xocola-

tada / 16.45 h Actuació de grups d’animació

17.45 h Arribada dels Reis, rebuda, parla-

ments de benvinguda, salutacions a la plaça 

de l’Ajuntament / 18.15 h Inici de la cavalcada 

(Carretera de Ribes i avinguda Santa. Eulàlia) 

/ 19.30 h Lliurament de cartes als Reis al 

Casal Cultural de Corró d’Avall

Col·l. AMPA Escola Camins, Assoc. Cívica i 

Cultural, Assoc. d’Educació en el Lleure la 

Teia, Centre de Modelisme, Clàssic Car, AEH 

Les Franqueses, Comissió de Festa Major de 

Corró d’Avall, Grues Vallès, Grup de Diables 

Els Encendraires i Quatre per Quatre




