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A l’estiu del 2012 l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès va tirar endavant 
el procés participatiu per decidir quin 
havia de ser el futur del parc del Falgar 
i la Verneda del poble de Llerona. Es va 
comptar amb la col·laboració dels veïns 
i veïnes (uns 250 hi van participar) en la 
definició d’usos del parc amb la voluntat 
de recollir i integrar les opinions, ne-
cessitats i expectatives de la població 
per aconseguir una actuació col·lectiva 
d’àmplia base social. El govern munici-
pal va considerar fonamental implicar 
tota la població en la definició d’aquest 
projecte, que és rellevant per al muni-
cipi tant pel seu valor territorial i fun-
cional com pel seu llarg procés de de-
finició, la inversió econòmica que ja s’hi 
ha fet i els debats que ha generat. Els 

ciutadans i ciutadanes van decidir que els 175.000 m2 que ocupa el parc del Falgar i la 
Verneda esdevinguin una gran zona verda i d’ús per a la ciutadania 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 que es va aprovar al gener de 2013 es contemplen quatre zones dife-
renciades. Per una banda, la Verneda constituirà una de les quatre zones diferenciades, 
i com el seu nom indica, serà un espai prop de la ribera integrat per plantes de fulla 
tendra entre les quals dominarà el vern. També hi haurà una devesa pollancreda i una 
albereda entre d’altres àrees de natura.

Per altra banda, el parc 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’apar-
cament i els serveis (nucli 3), la zona del parc (nucli 2) i la zona del llac (nucli 1). 

La zona de l’aparcament i els serveis (nucli 3) serà la zona més accessible per al públic 
i es dividirà en diferents àrees que inclouran un aparcament asfaltat que constarà d’un 
centenar de places per a cotxes i quatre per a autocars i un circuit d’educació viària; una 
esplanada d’uns 1.500 m2 per disposar d’un espai polivalent; s’hi col·locaran jocs infan-
tils, aparells de rehabilitació, una zona d’esbarjo i de descans amb taules i bancs; s’hi 
dissenyarà un circuit esportiu i hi haurà una zona de reciclatge. La zona del parc (nucli 
2) 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 (nucli 1) serà l’espai més protegit i amb 
l’accés més restringit per a les persones. El llac quedarà tancat però s’hi col·locaran 
miradors per poder observar les aus de ben a prop sense espantar-les. 

Per què us refresco la memòria? Doncs perquè aquest mes d’abril que encetem licita-
rem les obres per a la seva finalització definitiva. Aquest va ser l’acord a què vam arribar 
amb ERC arran de l’aprovació dels pressupostos d’aquest any i els compromisos cal 
complir-los, llevat que hi hagi “causes de força major”. Esperem que a mitjans de 2017 
el parc sigui una absoluta realitat.
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[ actualitat ]

El regidor Javier Álvarez entra al 
govern

La Finestreta Única Empresarial 
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L
’àrea d’Activitats habilita, a partir de l’1 d’abril d’aquest 2016, 
la Finestreta Única Empresarial (FUE), a la qual el consistori 
s’ha adherit tal com es demana a tots els ajuntaments cata-
lans. La FUE és un pla aprovat pel govern de la Generalitat 

de Catalunya que va entrar en vigor amb la Llei de Simplificació del 
13 d’agost de 2015. El seu principal objectiu és reduir les barreres 
administratives a les empreses i emprenedors i facilitar la posada 
en marxa d’activitats econòmiques per tal d’agilitzar la comunicació 
i tramitació amb l’administració.

El regidor Javier Álvarez

Les empreses i emprenedors o emprenedores 
de les Franqueses que hagin de realitzar trà-
mits d’Activitats no caldrà que ho facin de ma-
nera presencial a les dependències públiques 
municipals sinó que ho podran fer en línia, de 
manera electrònica. En aquest cas, i amb qualsevol altre trà-
mit administratiu en línia, cal disposar de DNI electrònic. A 
través d’aquest QR anireu directamnet a la pàgina de la FUE. 

E
l regidor del Partit Popular, Javier Álvarez, ha entrat a for-
mar part del govern de l’Ajuntament de les Franqueses. El 
regidor dirigeix l’àrea de Dinamització Econòmica substituint 
el regidor Ferran Jiménez. També ocupa la cinquena tinença 

d’alcaldia i és membre de la Junta de Govern Local agafant el relleu 
al regidor Moisés Torres.

Des del 29 de febrer, quan l’alcalde, Francesc Colomé, va signar 
els decrets que modifiquen el cartipàs municipal, l’equip de govern, 
format únicament pels sis regidors de Convergència i Unió, suma 
un nou regidor. Però malgrat que ara el govern està compost per 7 
membres, aquest continua el mandat en minoria. A l’oposició hi que-
den 10 regidors distribuïts entre els grups polítics següents: 4 d’Ima-
ginem Les Franqueses en Comú-Entesa; 3 del Partit dels Socialistes 
de Catalunya-Candidatura de Progrés; 2  d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal; i 1 de Convergència per les Franqueses.

El regidor Javier Álvarez va ser un dels integrants del govern 
multicolor (CiU, PSC, ERC, UPLF i PP) de l’anterior legislatura (2011-
2015). Després d’aquesta incorporació, l’alcalde, Francesc Colomé, 
recorda que “el govern municipal segueix obert a tothom qui s’hi 
vulgui sumar, sempre que es comparteixin projectes i es tingui una 
mateixa visió del municipi, com és el cas del regidor Álvarez”. I afe-
geix: “Javier Álvarez va ser una persona clau a l’anterior legislatura, 
va engegar projectes que a dia d’avui segueixen desenvolupant-se i 
d’altres que, tot i haver contribuït al seu impuls, no ha pogut veure 
començats o acabats per manca de temps, amb la qual cosa, entrant 
al govern, podrà continuar liderant”.

Per la seva banda, Javier Álvarez, declara: “Sempre he perse-
guit un mateix objectiu: fer poble. Amb aquesta idea vaig començar fa 
quatre anys com a regidor i amb aquesta idea continuaré treballant. 
Si tingués una altra intenció no m’hauria presentat”. En el mateix 
sentit que l’alcalde, el regidor explica que hi ha alguns temes que ha 
deixat pendents: “Tot i el gran esforç que s’ha fet des de l’àrea de Di-
namització Econòmica en el foment de l’ocupació per a persones que 
es troben en situació d’atur, ara també volem dur a terme diferents 
actuacions centrades en el petits i mitjans empresaris, sobretot, en 

el comerç de proximitat”. Álvarez conclou: “No volia tancar el meu 
cicle polític tenint la sensació de no poder aportar a les Franqueses”.

Ferran Jiménez, nou portaveu del grup de CiU i futur president del 
Consell Econòmic i Social
El regidor Ferran Jiménez, que continua dirigint les àrees de Polí-
tiques Socials, Seguretat Ciutadana i Relacions Institucionals, i és 
primer tinent d’alcalde, ara també ocupa el lloc de portaveu del grup 
polític CiU, que abans era a mans de l’alcalde, Francesc Colomé. A 
més, properament es crearà un Consell Econòmic i Social que pre-
sidirà el mateix Jiménez. Aquest òrgan estarà format per experts de 
diferents àmbits i tindrà per objectiu generar riquesa i ocupació al 
municipi. El consell estarà molt vinculat a les àrees de Dinamització 
Econòmica i Polítiques Socials del consistori.

Renúncia de la regidora del PSC Érica Reche 
Al Ple del 25 de febrer, la regidora del grup polític municipal Partit 
dels Socialistes de Catalunya Érica Reche va abandonar el càrrec. 
Segons va informar-se, la dimissió es deu a motius personals.
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Més recursos per al foment de 
l’ocupació i per a polítiques socials

S
orea va presentar una proposta a l’Ajuntament per augmen-
tar les tarifes pels serveis de distribució i subministrament 
d’aigua a les Franqueses. La companyia argumenta que té 
pèrdues i que fa tres anys que els preus estan congelats 

mentre els seus costos s’incrementen. A grans trets demana incre-
mentar uns 0,30 euros al trimestre al 90% dels abonats i abonades.

L’equip de govern va portar aquesta proposta al Ple però el punt 
no va prosperar perquè tota l’oposició va votar-hi en contra. El regi-
dor d’Imaginem, Germán López, va demanar que s’estudiï la possi-
bilitat de municipalitzar el servei o de canviar d’empresa. També va 
remarcar que darrerament molts usuaris i usuàries han patit fuites 
en diverses zones del municipi. L’alcalde es va comprometre a crear 
una comissió per estudiar la qüestió.

L’oposició rebutja 
un augment de la 
tarifa de l’aigua

A 
Corró d’Avall, entre el carrer de Sant Joaquim, el carrer 
de la Verge de Montserrat i el Carrer de Sant Antoni, hi ha 
una zona que té la qualificació de sòl industrial. El govern 
municipal, segons va informar el regidor d’Urbanisme, Jor-

di Ganduxé, té l’objectiu de transformar aquesta zona en una àrea 
residencial per evitar que al centre del poble s’hi ubiquin indústries. 

Amb aquesta voluntat, l’equip de govern va portar al Ple del mes 
de febrer una proposta per tal de suspendre temporalment l’ator-
gació de llicències de parcel·lació de terrenys, edificació, reforma, 
rehabilitació o enderrocament de construccions, instal·lació o am-
pliació d’activitats o usos concrets en aquest espai mentre s’estudia 
quina és la millor forma d’ordenació. A més, el govern preveu que 
el carrer de Sant Antoni tingui sortida a la carretera de Cànoves i 
enllaci amb el carrer de Sant Josep. 

Aquest punt va validar-se amb tots els vots favorables de tots els 
regidors i regidores a excepció de l’abstenció d’ILFC-E. Imaginem va 
demanar que es tinguin en compte les empreses que hi ha ubicades 
i va exigir una revisió del Pla General d’Ordenació Urbana per definir 
quin model de municipi es vol i es deixin de posar “pedaços”. 

Una nova zona 
residencial a Corró 
d’Avall 

En aquest QR trobareu tota la informació 
sobre les bonificacions possibles per a aplicar 
a les factures de l’aigua dels ciutadans i ciuta-
danes del municipi.

L
es àrees de Dinamització Econòmica i Polítiques Socials aug-
mentaran la dotació econòmica de les seves partides gràcies 
a una modificació de crèdit del pressupost municipal aprovada 
al Ple del mes de febrer. Segons va informar l’alcalde i regidor 

d’Hisenda, Francesc Colomé, el canvi és fruit d’un acord entre l’equip 
de govern (CiU) i els dos regidors d’ERC-AM. 

La proposta contempla reduir en 80.000 euros la partida de 
180.000 euros per a estudis i treballs tècnics i repartir aquesta 
quantitat entre les tres partides següents: 40.000 euros per al nou 
programa de creació d’ocupació per a treballadors en atur de llar-
ga durada a les empreses del municipi per un període d’entre 6 i 12 
mesos; 30.000 euros per a beques menjador; i 10.000 euros per a 
ajudes als refugiats.

L’alcalde va explicar que aquest canvi es deu al doble propòsit d’im-
pulsar l’ocupació al municipi i de pal·liar les dificultats econòmiques 
i socials de les famílies. En relació als 100.000 euros que queden per 
a estudis i treballs tècnics, Colomé va especificar quines són les ac-
tuacions urbanístiques que es prioritzaran: l’acabament de les obres 
del Centre Cultural de Corró d’Avall; la conversió de la zona indus-
trial UA21, a Corró d’Avall, en una zona residencial; la millora de la 
connexió entre Bellavista i Corró d’Avall; i la remodelació del passeig 
d’Els Til·lers, entre d’altres.

Aquesta proposta va validar-se amb els vots favorables de tot el 
consistori i l’abstenció del regidor de CpF. Tot i això, verds i socialis-
tes van expressar la seva preocupació per la manca de desenvolupa-
ment de les propostes. 
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[ actualitat ]

Una estació mesura la qualitat de l’aire

L
’àrea d’Obres i Serveis va instal·lar una estació meteorològi-
ca, cedida per la Diputació de Barcelona, al costat de la plaça 
de Can Calet, a Corró d’Avall. Els aparells i instruments de 
l’estació, a més de permetre l’observació dels fenòmens at-

mosfèrics i mesurar les variables més importants del clima, com-
proven quina és la qualitat de l’aire.

L’anàlisi de la qualitat de l’aire és necessària per a la qualitat de vida, 
la salut de les persones i el medi ambient. A partir de la seva avalu-
ació, les administracions poden adoptar diferents mesures i decidir 
quines accions són més òptimes per millorar-la.

L’estació va instal·lar-se a finals de febrer i està previst que hi 
romangui durant un parell de mesos. 

Cinc dones de referència debaten sobre 
lideratges femenins a les Franqueses

U
n cafè-tertúlia sobre el lideratge femení amb la participa-
ció de cinc dones que tenen un paper destacat dins del seu 
àmbit d’acció va ser l’acte que l’Ajuntament va organitzar 
enguany per commemorar el Dia de la Dona Treballadora. 

L’activitat, organitzada per les àrees de Pla de Barris i Polítiques 
Socials, va tenir lloc el dimarts, 8 de març, a la cafeteria del Centre 
Cultural de Bellavista i va reunir una cinquantena de persones.

La periodista Marta Roqueta, especialitzada en gènere i editora 
de la revista Zena, va introduir l’acte amb una presentació sobre el 
lideratge i va moderar la conversa entre les dones convidades i el 
públic. La tertúlia va comptar amb la política Núria de Gispert, ex-
presidenta del Parlament de Catalunya; la llibretera Fe Fernández, 
que regenta L’Espolsada al municipi; la promotora social Mercè Ri-
era, fundadora del centre d’acollida El Xiprer; i l’empresària Marga-
rita Arderiu, propietària d’Arderiu.

E
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D’esquerra a dreta, Riera, Gispert, Roqueta, Fernández i Arderiu

L’església de Llerona s’omple per 
inaugurar les reformes

E
l diumenge 28 de febrer l’església de Santa Maria de Llero-
na va quedar petita per celebrar la inauguració de les obres 
de millora del temple i homenatjar mossèn Joan Vallicrosa. 
La remodelació ha suposat un rentat de cara per a l‘edifici 

perquè s’hi ha netejat la façana, renovat la coberta i pintat les pa-
rets, entre d’altres actuacions. A més, s’hi ha canviat la instal·lació 
elèctrica i millorat la il·luminació. Les obres també s’han estès a la 
rectoria. 

La missa, presidida pel bisbe auxiliar Salvador Cristau, va ser 
molt emotiva perquè va recordar-se mossèn Vallicrosa, que durant 
56 anys va ser rector de la parròquia. Mossèn Josep Maria Fernán-
dez, que des de fa un any i mig ha pres el relleu al davant de la par-
ròquia, va explicar que la seva tasca ha estat continuar tot allò que 
mossèn Vallicrosa no va poder enllestir, com per exemple, la remo-
delació del temple. 

M
. V
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La il·luminació i la pintura són alguns dels canvis més visibles
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Carmen Martín i José Perales, millors 
esportistes del 2015 a les Franqueses 

E
l divendres 26 de febrer l’Hotel Ciutat de Granollers va ser 
l’escenari de la nit de gala dels esportistes de les Franque-
ses. 

Més de 450 persones van viure la Nit de l’Esport, enguany 
apadrinada per l’exjugador de bàsquet Roger Esteller, que des de fa 
vint anys organitza el Patronat Municipal d’Esports amb l’objectiu de 
fer un reconeixement públic i premiar aquells esportistes, persones 
i entitats locals que han destacat pel seus èxits i dedicació durant la 
temporada anterior. 

De la temporada 2014-2015, els millors esportistes amateurs van 
ser els atletes Carmen Martín, del Club Atletisme A 4 el km, i José 
Perales, del Club Atletisme Canovelles. En la categoria formació els 
guanyadors van ser Judit Viñas, del Reial Club Deportiu Espanyol, 
i Sergi Navarro, del Club Balonmano Granollers. En promoció van 
emportar-se el guardó Marta Rueda, del Bàsquet Snatt’s Feme-
ní Sant Adrià, i Pol Guillén, del Club Atletisme Canovelles. Com a 

millor entrenador va ser escollit Jordi Martos, del Club Atletisme 
Canovelles. 

També es van reconèixer les gestes esportives que set equips van 
aconseguir durant la temporada 2014-2015; els mèrits personals de 
set persones que van destacar per la seva dedicació i la implicació 
en el foment de l’esport a les Franqueses; i el suport i patrocini d’una 
empresa. 

X
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Els millors esportistes de la temporada 2014-2015

Mor el lleroní Jaume Lloreda

J
aume Lloreda i Fontcuberta va morir el diumenge 13 de març 
a la matinada com a conseqüència de les complicacions de la 
greu malaltia que arrossegava des de feia mesos. Lloreda, de 
72 anys, era una persona molt activa i coneguda a les Fran-

queses, sobretot a Llerona, on era el responsable, juntament amb 
la seva dona, Alena, del restaurant La Casa de la Mestra des de feia 
una desena d’anys. També era una de les ànimes de l’organització de 
la Festa de la Mongeta del Ganxet, president de la Penya Blaugrana 
de Llerona i representant d’aquesta entitat al Consell del Poble. 

En Jaume, d’ofici jardiner, era una persona que sempre s’impli-
cava en les festes del poble. Durant la festa major de 2013, el Con-
sell del Poble de Llerona li va atorgar la placa al civisme. En aquell 
moment, l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, va dir d’ell 
que era “un patriota de Llerona, un patriota del Barça i un patriota 
de Catalunya”.

E
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En Jaume, el dia que va rebre la placa al civisme de Llerona

Totes les fotografies al 
Flickr 
Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès
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Els alumnes de la classe de 5è B de l’Escola Bellavista-Joan Camps

Nom científic: Cedrus libani.

Nom en català: cedre del Líban.

Nom en castellà: cedro del Líbano.

Procedència: Àsia Menor (Líban, 
Síria, Turquia i Xipre). 

Longevitat: 2.000 anys. 

Descripció: és una conífera que creix fins als 40 metres d’al-
çada, amb un tronc de fins a 2,5 metres de diàmetre. Presenta 
una capçada cònica en arbres joves i amb el pas del temps 
perd la morfologia piramidal i el fullatge de les branques aga-
fa una disposició horitzontal. Les fulles són aciculars i petites, 
tenen uns 25 mil·límetres. Les pinyes hi apareixen cada dos 
anys, maduren en un any i fan uns 8-12 centímetres. Perenne.

Aplicacions: actualment molt utilitzada en jardineria de grans 
espais per la majestuositat del seu aspecte. La seva fusta ha 
estat utilitzada des de l’antiguitat en la construcció d’ele-
ments d’edificis, de vaixells i de peces funeràries.

Ús medicinal: la infusió de fulles ha estat emprada tradicio-
nalment en tot tipus de problemes del ronyó i per apaivagar 
l’estrès. Té propietats antisèptiques sobretot a nivell de les 
vies respiratòries: faringitis, bronquitis, sinusitis o grip.

Anècdotes: antigament aquests cedres formaven densos 
boscos a les muntanyes del Líban i ja a l’antiguitat van estar 
a punt de desaparèixer per la gran qualitat de la seva fusta. 
Avui és l’emblema d’aquest país perquè surt a la seva bande-
ra. La vall anomenada Cedres de Déu, al Líban, va ser decla-
rada Patrimoni de la Humanitat per l’UNESCO l’any 1998.

Nom científic: Tilia Platyphyllos.

Nom en català: til·ler de fulla gran.

Nom en castellà: tilo.

Procedència: autòcton. Escampat 
per tot el continent europeu. 

Longevitat: 400 anys.

Descripció: arbre alt de fins a 30 metres. Tronc recte i d’es-
corça fina amb petites esquerdes de color grisenc. Capçada 
simètrica i ovalada de branques llargues i fulles grans de co-
lor verd grisenc per sota. Flors petites de color verd llimona 
amb una bràctea amb forma de fulla. Caduc.

Aplicacions: el til·ler és un arbre que actualment s’utilitza 
per guarnir moltes de les places i carrers dels nostres pobles 
per la seva bona ombra. Tradicionalment ha estat emprat 
en escultura i artesania (joguines, rodets...). Moltes imatges 
religioses s’han tallat amb fusta de til·ler. Per això ha estat 
anomenada lignum sacrum (fusta sagrada).

Ús medicinal: amb la seva flor es fan infusions que ajuden 
a curar els refredats. Sobretot són conegudes les seves 
propietats per calmar els nervis. També estan indicades per 
combatre l’insomni. Les infusions de fulles s’utilitzen en cas 
de grip i indigestió i de manera externa per al mal de peus. És 
aconsellable no prendre’n més de tres vegades al dia.

Anècdotes: tot i ser una espècie nostra i molt coneguda per 
les seves propietats medicinals, no es van utilitzar les seves 
infusions fins a ben entrat el segle XVII. Habitualment parlem 
d’infusions de til·la però antigament en deien “flor de tei”.

LA FITXA LA FITXA

Els alumnes de la classe de 5è A de l’Escola Bellavista-Joan Camps
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L’Ajuntament demana a la Generalitat 
la cessió d’arbres per plantar-los pel 
seu compte a la ribera del Congost

L
a presidenta del Consell del Poble de Llerona i regidora de 
l’àrea d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat, Rosa Maria Pru-
na, va explicar, a la sessió plenària del Consell del 7 de març, 
les gestions que des de l’Ajuntament s’han dut a terme i es 

continuaran realitzant per recuperar els arbres de la ribera del riu 
Congost.

Al mes de febrer, la Generalitat, propietària del terreny, va tallar 
uns 250 pollancres del marge dret del riu Congost, entre la rotonda 
del pla de Llerona i la depuradora de la Garriga. La tala de la po-
llancreda, segons els tècnics del Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació, era necessària i obligatòria perquè els 
arbres eren vells i molts estaven malalts i per la seva pròpia degra-
dació fins i tot suposaven un perill per a les persones que circulen 
per la zona. Els experts asseguren que els arbres tenien més de 30 
anys i que s’haurien d’haver tallat fa més de 10 anys. Aquesta actua-
ció no va comportar cap cost per a l’administració. La Generalitat va 
arribar a un acord amb una empresa que talla els arbres i els retira 
de manera gratuïta a canvi de poder-se quedar la fusta i vendre-la.

La tala de la pollancreda ha representat un fort impacte visual. 
De cop, han desaparegut els arbres d’una àrea de dues hectàrees. 
L’àrea d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament, cons-
cient de la preocupació dels veïns i veïnes de la zona per recuperar 
una àrea verda, ja va demanar a la Generalitat quina era la previsió 
per replantar-hi arbres nous. La Generalitat va respondre que tot i 
tenir un projecte de restauració, de moment, no està previst que es 

dugui a terme per falta de pressupost. També va argumentar que els 
pollancres tallats rebrotaran en pocs mesos i va comprometre’s a 
fer-los créixer bé, redreçant-ne les branques.

La resposta de la Generalitat no va satisfer els veïnes i veïnes 
de la zona ni el propi Ajuntament. Per això, prèviament a la sessió 
plenària del Consell del Poble, la regidora Rosa Maria Pruna va sol-
licitar al doctor en Ciències Ambientals Martí Boada assessorament 
en aquesta qüestió. Davant del Consell, la regidora va exposar una 
possible solució: “Tenint en compte que la Generalitat no té partida 
per plantar els arbres però disposa de nombrosos vivers, l’Ajun-
tament li demanarà la cessió dels arbres i el mateix Ajuntament 
i el Consell del Poble s’ocuparan de la seva plantació”. Els veïns i 
veïnes presents al Consell van aplaudir la idea. Amb tot, la regidora 
va demanar prudència: “Farem tot el que podrem per tirar endavant 
aquesta proposta però hem de tenir present que la Generalitat és 
la propietària del terreny i que si ens ho denega no podrem fer-hi 
res més”.

Segons l’expert Martí Boada, els pollancres que van tallar-se i 
que rebrotaran són femelles. Durant la primavera aquestes espèci-
es produeixen molt borrissol perquè emeten les llavors. Per evitar 
aquesta “neu de maig” Boada va recomanar que s’hi plantin pollan-
cres mascles o bé freixes de fulla petita o oms. Així, a principis de 
març, l’Ajuntament, amb el suport del Consell del Poble de Llerona, 
va iniciar les gestions per demanar alguna d’aquestes espècies a la 
Generalitat i plantar-les pel seu compte.

El Consell del Poble de Llerona avala l’àrea d’Agricultura, Territori i 
Sostenibilitat per restaurar la pollancreda talada per la Generalitat

M
. V

iu
re

La plantada d’arbres al parc del Mirador de la primavera passada

L
es Franqueses és un municipi singular. Hi trobem multitud 
d’espais diferents que s’entrellacen per oferir un paisatge 
únic i diferent: un mosaic de camps agrícoles, boscos, rieres, 
polígons industrials i nuclis urbans vertebrat per una xarxa 

de camins i carreteres. Bellavista, el nucli que concentra una gran 
part de la població del municipi, manté la particularitat del paisatge. 
Aquí el mosaic el conformen cases, carrers i espais verds. El parc 
del Mirador és l’espai verd més important de la zona. El parc té un 
encant molt especial, és un mirador privilegiat des d’on tenim una vi-
sió panoràmica d’aquest mosaic que hem de preservar. Els conreus 
sembrats i els espais verds ens ajuden a gaudir d’una qualitat de vida 
que no podem perdre. Conservar la natura és donar equilibri a la 
nostra població. Tot això i molt més és el parc del Mirador.          

Rosa Maria Pruna, regidora d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat
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[ portes obertes i preinscripcions ]
centres educatius públics / curs 2016-2017

Escola Bressol Cavall Fort
codi: 08069979

Escola Bressol Les Tres Bessones
codi: 08060885

Escoles Bressol el Gegant del Pi
codi: 08072450

Escola Bellavista-Joan Camps
codi: 08059780 

Escola Camins 
codi: 08064817

Escola Colors 
codi: 08066413

Escola Guerau de Liost
codi: 08060939

Escola Joan Sanpera i Torras
 codi: 08017271

Institut El Til·ler 
codi: 08065391

Institut Lauro 
codi: 08052906

Institut Lauro

Institut Lauro

Institut Lauro

del 2 al 13 de maig 
dl., dc. i dv. de 10 a 11.30 h i dt. i dj. de 16 a 17 h

del 2 al 13 de maig 
dt. i dj. de 10 a 11.30 h i dl., dc. i dv. de 16 a 17 h

del 2 al 13 de maig 
dl., dc. i dv. de 10 a 11.30 h i dt. i dj. de 16 a 17 h

del 30 de març al 7 d’abril

del 30 de març al 7 d’abril

del 30 de març al 7 d’abril

del 30 de març al 7 d’abril

del 30 de març al 7 d’abril

del 30 de març al 7 d’abril

del 30 de març al 7 d’abril

pendent de concretar

pendent de concretar

pendent de concretar

ds., 16 d’abril, d’11 a 13 h 
dt., 19 d’abril, de 17.30 a 19.30 h 

ds., 16 d’abril, de 10 a 12 h 
dl., 18 d’abril, de 17.30 a 19.30 h 

ds., 16 d’abril, de 10 a 12 h 
dc., 20 d’abril, de 18 a 20 h 

(finalitzades)

(finalitzades)

(finalitzades)

(finalitzades)

(finalitzades)

(finalitzades)

(finalitzades)

dc., 4 de maig, a les 17.30 h

dt., 3 de maig, a les 17.30 h

dt., 3 de maig, a les 17.30 h

CENTRE EDUCATIU PORTES OBERTES PREINSCRIPCIONS

Centres 
d’Educació 
Infantil de 
1r Cicle 
(0-3 anys)

Centres 
d’Educació 
Secundària 
(12-16 anys)

Batxillerat

Cicle Formatiu 
de Grau Mitjà

Cicle Formatiu 
de Grau Superior

Més informació:

Oficines de l’àrea 
d’Educació, al Centre  
Cultural Can Ganduxer
938 466 506
educacio@
lesfranqueses.cat 

Centres 
d’Educació 
Infantil de 
2n Cicle i 
d’Educació 
Primària 
(3-12 anys)
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Florentino Mate Arévalo fa 104 anys

E
l dia 14 de març, Florentino Mate Arévalo, veí de Corró d’Avall, 
va celebrar els seus 104 anys de vida. La celebració va te-
nir lloc a l’Auca, la residència d’avis i centre de dia de Corró 
d’Avall, en companyia de tota la família i amics. Florentino 

també va rebre la visita de l’alcalde, Francesc Colomé, i la regidora 
de Sanitat, Salut Pública i Gent Gran, Rosa Maria Pruna, que li van 
fer entrega d’un ram en nom de tot el municipi. Florentino i els seus 
van menjar pastís i brindar amb cava.

Els companys de la residència, amb l’ajuda del personal, van 
confeccionar una decoració especial per a la celebració amb detalls 
de la vida d’en Florentino. Ell, tot i tenir problemes de mobilitat, con-
serva la memòria i raona amb totes les facultats.

En Florentino té una gran família: 7 fills, 12 néts i 3 besnéts. Va 
néixer a Cozuelos de Fuentidueña, a Segovia. Va venir a Barcelona 
als anys 70.

N
. M

ay
n

ou

Florentino amb la seva família, l’alcalde i la regidora Pruna

Wi-Fi al camp de 
futbol

E
ls usuaris del camp de futbol municipal de Corró d’Avall i del 
bar d’aquest recinte esportiu ja poden gaudir gratuïtament 
de Wi-Fi gràcies a la iniciativa del Patronat Municipal d’Es-
ports. 

Així, els internautes que vulguin accedir a la xarxa han d’omplir 
tres camps obligatòriament: nom i cognoms, adreça de correu elec-
trònic i codi postal. Un cop s’han enviat les dades, l’usuari ja pot gau-
dir de fins a un màxim de 4 hores de navegació. Passat aquest temps, 
la connexió finalitzarà. Si es vol tornar a connectar a la xarxa Wi-Fi 
haurà d’omplir de nou els camps anteriorment citats. 

Aquesta acció respon a la demanda de les diferents entitats que 
fan ús d’aquesta instal·lació.

Es retiren plaques 
franquistes

E
l dimarts 1 de març la brigada de l’àrea d’Obres i Serveis va 
procedir a retirar les plaques amb simbologia franquista d’al-
guns edificis ubicats a Bellavista. Concretament es tractava 
de petits cartells metàl·lics de l’Instituto Nacional de la Vi-

vienda. 
Els operaris van treure tres plaques d’uns habitatges del carrer 

d’Aragó, del carrer de Cardedeu i de l’avinguda de Girona. L’Ajunta-
ment també havia de treure les plaques de dos edificis més situats a 
l’avinguda de Girona i al carrer de Barcelona, però quan els operaris 
van anar-hi ja no hi eren. 

La retirada respon a l’acord del Ple del 30 de juliol en què es va 
aprovar la moció que instava a la retirada d’aquests elements. 

no es pot fer foc en els terrenys forestals. 
No obstant, poden sol·licitar-se autoritza-
cions. Per fer-ho heu d’emplenar la instàn-
cia que trobareu en aquest enllaç

Prohibit fer 
foc al bosc 

Del 15 de març al 15 d’octubre 



12
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02 dissabte
Parada informativa de l’ANC. Informació: 

lesfranqueses@assemblea.cat

9.30-13.30 h Mercat municipal de Corró d’Avall

Org. Assemblea Nacional Catalana

Festa del dia del soci de la Llar d’Avis 

Bellavista. Dinar al restaurant Masia Julià 

(Palau-solità i Plegamans), entrega de premis als 

socis i sòcies més assidus al ball dels diumenges 

i animació. Inscripcions i informació: Casal d’Avis 

i Centre Social de Bellavista 

12.30 h Sortida en autocar des de la plaça Major 

de Bellavista 

Org. Llar d’Avis Bellavista

6a Caminada Solidària. Dos circuits: 6 i 11 

km. Xocolatada, taller de maquillatge infantil i 

sorteig de productes dels col·laboradors entre 

els participants. Preu: 5 euros. Informació: 

ampacamins.wordpress.com

16.30-20 h Escola Camins (sortida i arribada)

Org. AMPA Escola Camins Xerrada: Ja sé parlar, a càrrec de la logopeda 

municipal, Gemma Bufí. Activitat adreçada a 

pares i mares amb fills i filles de 2 a 3 anys 

17-18.30 h Escola Bressol Municipal El Gegant 

del Pi 

Col·l. Diputació de Barcelona

La primavera a La Llavor. Inscripcions i 

informació: lesfranqueses.espai.nado@gmail.com 

17-18.30 h Aula d’Entorn Rural de Ca Putxi

Org. Associació Espai Nadó-Infant Les 

Franqueses, Grup de Lactància i Criança 

Respectuosa

Espais de lectura: comentari de la novel·la El 

ressò de les muntanyes, de Khaled Hosseini 

18 h Biblioteca Municipal

Espai Zero: taller de pintura. Informació: 938 

404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista 

07 dijous

Manteniment de sardanes. Inscripcions i 

informació: 616 733 583 (Joan Peypoch) / 

veinscorro@gmail.com / Facebook: Avv Corró 

d’Amunt Lfv

17 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

01 divendres

Copa Catalana Internacional BTT Memorial 

Toni Costa: CRI. Inscripcions: www.ticketoci.net. 

Informació: www.copacatalanabtt.com 

16 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt

Org. Club Ciclista Corró d’Amunt

09 dissabte

Hora del conte especial nadons: Toc-toc. Vols 

un massatge?, a càrrec de Vanessa Soriano, 

educadora de massatge infantil, doula i 

assessora en lactància i portanadons. Límit de 

15 participants. Inscripcions i informació: a la 

Biblioteca Municipal dt., dc., i ds. de 10 a 14 h i de 

dl. a dv. de 16 a 20.30 h / 938 404 388 / biblioteca.

franqueses@lesfranqueses.cat

17.30 h Sala de Lectura Can Ganduxer 

Formació per a entitats: La documentació 

jurídica. Requeriments legals i fiscals, 

actualització i protecció de dades, assegurances, 

responsabilitat civil, etc. Inscripcions: del 

21 de març a l’1 d’abril al Centre Cultural de 

Bellavista dt. i dj. de 10 a 13 h / 938 405 780 / 

infanciaijoventut@lesfranqueses.cat 

19 h Centre Cultural de Bellavista 

Xerrada: Ja sé parlar, a càrrec de la logopeda 

municipal, Gemma Bufí. Activitat adreçada a 

pares i mares amb fills i filles de 2 a 3 anys 

17-18.30 h Escola Bressol Municipal Cavall Fort

Col·l. Diputació de Barcelona

Espai Zero: taller de postals de Sant Jordi. 

Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@

lesfranqueses.cat 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista 

14 dijous

05 dimarts
Espai Zero: taller de fer paper. Informació: 938 

404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista 

12 dimarts
Formació per a entitats (aquesta activitat també 

es realitza el dia 5)

19 h Centre Cultural de Bellavista 

03 diumenge
Caminant per Corró d’Amunt. Activitat de 2-3 h 

de durada. Cal portar l’esmorzar. Inscripcions 

i informació: 938 710 621 (Glòria Puig) / 

veinscorro@gmail.com / Facebook: Avv Corró 

d’Amunt Lfv

8 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt (sortida i 

arribada)

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

10 diumenge
Copa Catalana Internacional BTT Memorial Toni 

Costa: XCO. Inscripcions: www.ticketoci.net. 

Informació: www.copacatalanabtt.com 

10 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt

Org. Club Ciclista Corró d’Amunt

Festival Dia del Pare. Exhibició de balls

17 h Pavelló del Club de Bàsquet Granollers

Org. Associació de Veïns de Bellavista

Espai Zero: taller de tinta. Informació: 938 404 

624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista 

08 divendres
Cicle Escenifica’t: On vas?, boig!, a càrrec del 

pallasso Bruno Morera. Xerrada-espectacle 

sobre els viatges, les zones de confort i la 

persecució dels teus somnis. Informació: 938 404 

624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

20 h Plaça del Centre Cultural de Bellavista

da
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“Setembre fruiter, 
alegre i fester”

Visita a la fàbrica Danone. Explicació de la 

seva història, recorregut per les instal·lacions, 

tastet i regal dels seus productes. Preu: gratuït 

per als socis i sòcies i 8 euros per als no socis. 

Inscripcions i informació: fins al 15 d’abril al 637 

404 352 (Mati Narváez) / veinscorro@gmail.com / 

Facebook: Avv Corró d’Amunt Lfv

14.30 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt 

(sortida i arribada)

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

18 dilluns

Taller de roba de lactància i porteig, a càrrec 

de Noèlia Fernández, fisioterapeuta, assessora 

de lactància, massatgista infantil i mare. 

Inscripcions i informació: lesfranqueses.espai.

nado@gmail.com 

17-18.30 h Aula d’Entorn Rural de Ca Putxi

Org. Associació Espai Nadó-Infant Les 

Franqueses, Grup de Lactància i Criança 

Respectuosa

Espai Zero: taller de preparació del Sant Jordi. 

Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@

lesfranqueses.cat 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista 

Presentació del nou llibre de la Col·lecció Les 

Franqueses (número 15): Corró d’Avall, identitat 

i canvi d’un poble, de Joan Garriga i Eduard 

Navarro

19.30 h Can Font-Centre d’Art i Noves 

Tecnologies

21 dijous

Sessió informativa sobre el nou procediment 

de preinscripcions en línia a les activitats 

d’estiu municipals: juliol esportiu, casal 

infantil, colònies amb casal, campaments i 

tallers de l’Espai Zero. Informació: 938 405 780 

o infanciaijoventut@lesfranqueses.cat / 938 467 

083 o esports@lesfranqueses.cat 

19.30 h Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 

20 dimecresMartínez. Inscripcions i informació: per 

Whatsapp al 600 505 849 / info@lacivica.com  

8-15 h Centre Cultural Can Ganduxer (sortida i 

arribada)

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall 

Festa de la primavera a Llerona

11 h Antigues Escoles de Llerona

•	 Excursions en bicicleta (dos nivells)

•	 “Carmanyolada” popular (cal portar-la)

•	 Activitats de cucanya

•	 Animació a càrrec de Jaume Barri (16 h) 

•	 Xocolata amb melindros per berenar

Org. Festes Laurona 

Diada de Sant Jordi a Marata. Cantada de 

caramelles del grup infantil, parada de llibres i 

ballada de sardanes 

12 h Plaça de Marata

Org. Centre Cultural de Marata

Concert de Sant Jordi: Música i poesia. Concert 

acompanyat de lectures de poemes

18.30-19.30 h Auditori de l’Escola Municipal de 

Música Claudi Arimany

Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany 

22 divendres

“Si no vols menjar sopes tot l’estiu, 
sembra pèsols per l’abril”

Cicle Escenifica’t: Taller i concert-espectacle de 

l’Orquestra Reciclofònica a la plaça del Centre 

Cultural de Bellavista. Inscripcions al taller: 938 

404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat. Les 

entrades per al concert-espectacle són gratuïtes 

però s’han de recollir abans del 10 d’abril al 

Centre Cultural de Bellavista

18 h Taller per realitzar un instrument amb 

material reciclat

20 h Concert-espectacle interpretat amb 

instruments confeccionats amb material reciclat

15 divendres
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Parada informativa de l’ANC. Informació: 

lesfranqueses@assemblea.cat

9.30-13.30 h Mercat municipal de Corró d’Avall

Org. Assemblea Nacional Catalana

3a Trobada de puntaires i 5è aniversari del 

Mercat de Productes Artesanals i de Proximitat 

(es programaran activitats conjuntes) 

10-13 h Rambla de la carretera de Ribes

16 dissabte

E
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17 dijous
Sortida de natura de Passavents al Turó de 

l’Home i les Agudes. Distància: 8,75 km. 

Desnivell: 576 m. Activitat guiada per Agustí 

X
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19 dimarts
Espai Zero: taller de preparació del Sant Jordi. 

Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@

lesfranqueses.cat 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista 

L
au

ra
m

us
ik

an
sk

i



14

[ agenda ]

Espai Zero: jocs de taula. Informació: 938 404 

624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista 

26 dimarts

23 dissabte 9-20 h Sortida des de la plaça de l’Ajuntament i 

arribada al Centre Cultural Can Ganduxer 

Org. Amics del Volkswagen de Catalunya i 

Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall 

Parada informativa de l’ANC. Informació: 

lesfranqueses@assemblea.cat

9.30-13.30 h Mercat municipal de Corró d’Avall

Org. Assemblea Nacional Catalana

Jornada de portes obertes de l’Escola Municipal 

de Música Claudi Arimany. Classes obertes 

d’instrument i altres activitats

10-13.30 h Escola Municipal de Música Claudi 

Arimany

Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany

9a Festa de la Música i la Dansa a la plaça de 

l’Ajuntament

17.30 h

•	 Tallers de construcció d’instruments amb 

materials reciclats i altres activitats 

•	 Petits i joves talents de l’Escola Municipal 

de Música Claudi Arimany

•	 Exhibició de danses a càrrec d’EnDansa i 

Moving

 18.30 h

•	 2n Aplec de danses a càrrec dels alumnes 

de 4t de Primària de l’Escola Bellavista-

Joan Camps, Escola Camins, Escola 

Colors, Escola Guerau de Liost i Escola 

Joan Sanpera i Torras i dels alumnes de 

1r d’ESO de l’Institut El Til·ler i l’Institut 

Lauro 

•	 Espectacle musical amb objectes i 

instruments reciclats a càrrec de Xavier 

Diada de Sant Jordi a Corró d’Amunt. Informació: 

678 313 534 (Carme Castellà) / veinscorro@gmail.

com / Facebook: Avv Corró d’Amunt Lfv

17 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

•	 13è Concurs de cartells per a la Festa Major 

de Corró d’Amunt 2016

•	 Parada de llibres i roses

•	 Taller Princeses i cavallers

•	 Cercavila Atrapa el drac i Ball de dracs

•	 Sardanes amb rotllanes infantils i d’adults 

amb els Sardanistes Franquesins

•	 Teatre infantil

•	 Anem a la biblioteca (lectures, intercanvi...)

Xocolatada.

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

14a Caminada Popular de les Franqueses. 

Recorregut de 19 km. Preu: 9 euros (anticipada) 

i 13 euros (no anticipada). Inscripcions: 

anticipades del 29 de març al 15 d’abril al web 

www.lesfranqueses.cat o a l’àrea d’Esports, a 

la Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall, de 

dl. a dj. de 9 a 14 h i de 16 a 19 h i dv. de 9 a 14 h. 

No anticipades del 16 d’abril al 22 d’abril (a les 

14 h) al web www.lesfranqueses.cat o a l’àrea 

d’Esports. Si queden places lliures es podran 

fer inscripcions el mateix dia de la caminada 

fins a 15 minuts abans de la sortida. Places 

limitades. Informació: 938 467 083 / esports@

lesfranqueses.cat  

8 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall

Festa dels 10 anys de la Penya Barcelonista 

de Llerona. Dinar i animació. Informació: 

penyabarcelonistallerona@hotmail.com

13 h Antigues Escoles de Llerona

Org. Penya Barcelonista de Llerona

24 diumenge

28 dijous
Hora del conte: GPS. Gegants, pirates i sirenes! a 

càrrec de Mon Mas, rondallaire 

17.30 h Biblioteca Municipal

Espai Zero: jocs de taula. Informació: 938 404 

624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista 

Diada de Sant Jordi a la plaça de l’Espolsada

9.30-20.30 h Parades de llibres i roses, tallers, 

jocs, etc. 

10 h Taller infantil de roses de plastilina a càrrec 

de la Residència Palau; taller de quaderns 

d’scarp per a nens i nenes de 6 a 12 anys; activitat 

de dibuix en 3D; i tallers de l’Espai Nadó-Infant

11.15 h Lliurament dels premis del 26è Concurs 

Literari i presentació dels noms dels Gegants de 

les Franqueses

12 h Concert amb Dàmaris Gelabert 

16.30 h Jocs de cavallers; taller de maquillatge 

fantàstic de Sant Jordi; i tallers de l’Espai Nadó-

Infant

17 h Presència d’autors locals i comarcals 

18.30 h Concert amb Albercocks 

X
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29 divendres
Espai Zero: taller d’ikebana. Informació: 938 404 

624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista 

Xerrada: La hisenda catalana. On podem 

presentar la declaració de la renda, a càrrec de 

Marcel Padrós i altres economistes i gestors. 

Informació: lesfranqueses@assemblea.cat

19 h Can Font-Centre d’Art i Noves Tecnologies 

Org. Assemblea Nacional Catalana

30 dissabte
2n Raid Volkswagen Aircooled de les 

Franqueses. Inscripcions i informació: avwc@

avwc.org 

M
. V

iu
re

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS 

Activitat guiada 

Dg. 3, 10, 17 i 24 d’abril 

11-13 h Circuit de Cal Gavatx

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
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“Setembre fruiter, 
alegre i fester”

“Si per l’abril el cucut no ha vingut, 
o és mort o s’ha perdut”

ACTIVITATS D’ESTIU 

Juliol esportiu, casal infantil, colònies amb 

casal, campaments i tallers de l’Espai Zero

•	 Preinscripcions: del 25 d’abril al 8 de 

maig al web www.lesfranqueses.cat 

o a les oficines del Servei d’Atenció 

a la Ciutadania de l’ajuntament o de 

Bellavista Activa, de dl. a dv. de 8.30 a 

14 h i dt. i dj. de 16 a 18 h. Les places són 

limitades i s’atorgaran mitjançant un 

sorteig que tindrà lloc el 9 de maig. Les 

llistes amb els resultats es publicaran 

l’endemà, el dia 10

•	 Inscripcions: a partir de l’11 de maig  

Informació: el 20 d’abril hi ha una sessió 

informativa, a les 19.30 h, a Can Ribas-Centre 

de Recursos Agraris (consulteu l’agenda)

ACTIVITATS 
www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitats-

esportives-i-de-lleure

E
ar

l5
3

COLÒNIES INFANTILS AL PARC NATURAL 

DEL MONTSENY 

Un cap de setmana de convivències, 

excursions, jocs de nit i activitats a l’aire lliure

Del 9 al 10 d’abril

De les 9 h del dia 9 fins a les 17 h del dia 10 

Preu: 40 euros per als inscrits als casals i 50 

euros per als no inscrits

Inscripcions i informació: 938 405 781 

(Bellavista) i 938 466 506 (Corró d’Avall) / 

casalsinfantils@lesfranqueses.cat 

Org. Casals infantils municipals 

CONCURS EN LÍNIA DE SANT JORDI

A través de Facebook i Twitter tots els 

joves podeu compartir als perfils de l’Espai 

Zero una frase de Sant Jordi. La que millor 

expressi la diada serà la guanyadora

Del 8 al 21 d’abril (el 22 d’abril es donarà a 

conèixer el guanyador/a)

CASALS INFANTILS MUNICIPALS 

Del 14 de setembre al 30 de juny (de 3 a 11 

anys)

De dl. a ds. de 16.30 a 18.30 h

•	 Dl., dc., dv. i ds. Centre Cultural de 

Bellavista 

•	 Dt., dj., dv. i ds. Centre Cultural Can 

Ganduxer

Inscripcions: obertes tot l’any

Informació: 938 405 781 (Bellavista) i 938 

466 506 (Corró d’Avall) / casalsinfantils@

lesfranqueses.cat 

Org. Casals infantils municipals 

CENTRES MUNICIPALS DE JOVES

Espais diferenciats per jugar i per estudiar

De l’1 de setembre al 30 de juny (a partir de 

12 anys)

De dl. a dv. de 18.30 a 20.30 h

•	 Dl. i dc. Centre Cultural de Bellavista

•	 Dt. i dj. Centre Cultural Can Ganduxer

•	 Dv. alterns 

Inscripcions: obertes tot l’any

Informació: 938 405 781 (Bellavista) i 938 466 

506 (Corró d’Avall) / centrejoves.bellavista@

lesfranqueses.cat i centrejoves.corro@

lesfranqueses.cat 

Org. Centres municipals de joves

ARTEMISIA, ART & TENDÈNCIES

Exposició Espais somiats de l’artista 

menorquina Pilar Perdices

De dt. a dv. de 17 a 20 h i ds. d’11 a 13 h Carrer 

de Sant Ponç, 65 (Corró d’Avall)

Informació: www.artemisiacultura.com

Org. Artemisia, Art & Tendències
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ESPAI ZERO

Dt., dj. i dv. de 18 a 20.30 h Centre Cultural de 

Bellavista

Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@

lesfranqueses.cat

CURSOS I TALLERS
www.lesfranqueses.cat/actualitat/cursos

XERRADES-TALLERS DEL PROJECTE FES 

CAMÍ EN L’EDUCACIÓ EN FAMÍLIA

Fem un cafè i parlem de l’art de posar límits

Dc. 13 d’abril, a les 10 h, al Centre Cultural de 

Bellavista

Per què és difícil posar límits? Quins són 

necessaris a cada etapa? Com trobar 

l’equilibri entre la rigidesa i la permissivitat? 

Sessió a càrrec de Sonia Kliass, psicòloga

Inscripcions: del  21 de març a l’11 d’abril 

al Centre Cultural de Bellavista dt. i dj. de 

10 a 13 h / 938 405 780 / infanciaijoventut@

lesfranqueses.cat

Col·l. Grup de Mares d’Esmorzar amb Bebès

Xarxes socials, quan desconnectem?

Formació adreçada a pares i mares 

d’adolescents que vulguin analitzar els usos 

que els joves fan de l’entorn digital. Sessió a 

càrrec de Jordi Bernabeu, psicòleg i educador

Dt. 19 d’abril, de 17.30 a 19.30 h, al Centre 

Cultural de Bellavista 

Inscripcions: del 4 al 15 d’abril al Centre 

Cultural de Bellavista dt. i dj. de 10 a 13 h / 938 

405 780 / infanciaijoventut@lesfranqueses.cat

CURSOS DE FORMACIÓ

Xerrada informativa: La nova normativa 

fiscal per a SCP (sessió única)

12 d’abril. Dt. de 16 a 19 h 

Taller per a emprenedors: Vols muntar un 

negoci o tens una idea? T’expliquem els 

passos a seguir (sessió única)

28 d’abril. Dj. de 9.30 a 11.30 h 

Curs d’informàtica (nivell mig, 20 h)

Del 5 d’abril al 5 de maig

Dt. i dj. de 9.30 a 11.30 h 

Curs d’anglès: preparació per a l’examen del 

Preliminary English Test (PET)

Del 18 d’abril al 10 de juny

De dl. a dv. de 9 a 13 h

Tots els cursos s’imparteixen a Can Ribas-

Centre de Recursos Agraris

Inscripcions i informació: 938 443 040 / 

dinamitzacio@lesfranqueses.cat 
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[ agenda ]

L’agenda queda subjecta 

a possibles canvis. 

www.lesfranqueses.cat

TALLERS DE L’ESPAI ZERO-ÍTACA

Cultura activa per a joves

Curtmetratge 

6, 13 i 20 d’abril

17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista

Taller per aprendre a ser director, guionista i 

càmera d’un film propi

Dibuixar la natura

27 d’abril i 4 de maig

17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista

Taller per aprendre a plasmar en un paper la 

flora i la fauna de l’entorn

Inscripcions i informació: a la Biblioteca 

Municipal dt., dc., i ds. de 10 a 14 h i de dl. a 

dv. de 16 a 20.30 h / 938 404 388 / biblioteca.

franqueses@lesfranqueses.cat

B
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TALLERS DE L’ESPAI NADÓ-INFANT

Ioga amb família

2, 9 i 23 d’abril, 7 i 21 de maig i 11 de juny 

Ds. d’11 a 12.15 h Centre Cultural de 

Bellavista

Preu: 10 euros/sessió per als socis i sòcies i 

12 euros/sessió per a la resta 

Ioga amb nadons

Del 6 d’abril al 22 de juny 

Dc. de 10 a 11.15 h Centre Cultural de 

Bellavista

Preu: 35 euros/mes per als socis i sòcies i 40 

euros/mes per a la resta

La Rotllana. Espai per compartir 

experiències 

Del 6 d’abril al 22 de juny 

Dc. d’11.15 a 12.15 h Centre Cultural de 

Bellavista

Ioga per a embarassades 

Del 6 d’abril al 22 de juny 

Dc. de 18.30 a 19.45 h Centre Cultural de 

Bellavista

Preu: 35 euros/mes per als socis i sòcies i 40 

euros/mes per a la resta

Biodansa

Del 14 d’abril al 30 de juny 

Dj. de 17.30 a 18.45 h Centre Cultural de 

Bellavista

Preu: 15 euros/mes per als socis i sòcies i 20 

euros/mes per a la resta

Inscripcions i informació: lesfranqueses.

espai.nado@gmail.com / per Whatsapp al 695 

386 264 / espainado-lesfranqueses.blogspot.

com.es 

Org. Associació Espai Nadó-Infant Les 

Franqueses, Grup de Lactància i Criança 

Respectuosa

n
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CURSOS DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANT 

MAMET DE CORRÓ D’AMUNT

Pintura

Del 4 al 28 d’abril. Dl. i dj. de 17 a 19 h

Preu: 22 euros/mes per a una sessió setmanal 

i 32 euros/mes per a dues sessions setmanals

Tai-txi

Del 5 al 26 d’abril. Dt. de 19 a 20 h

Preu: 30 euros/trimestre

Cant coral

Del 5 al 26 d’abril. Dt. de 20.30 a 22 h

Preu: 30 euros/trimestre

Tots els cursos s’imparteixen a les Antigues 

Escoles de Corró d’Amunt

Inscripcions i informació: veinscorro@gmail.

com / Facebook: Avv Corró d’Amunt Lfv

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

AULES D’INTERNET: CURS D’ACCES

28 d’abril i 3, 5, 10, 12, 17 i 19 de maig

Dt. i dj. de 17 a 20 h Centre Cultural de 

Bellavista

Inscripcions i informació: a la Biblioteca 

Municipal dt., dc., i ds. de 10 a 14 h i de dl. a 

dv. de 16 a 20.30 h / 938 404 388 / biblioteca.

franqueses@lesfranqueses.cat

CURSOS DE L’ASSOCIACIÓ CÍVICA I 

CULTURAL DE CORRÓ D’AVALL

Tai-txi

De setembre a juliol. Dl. de 20 a 21.30 h

Preu: 20 euros al mes

Pilates

De setembre a juliol. Dt. de de 19.30 a 20.20 h 

i de 20.30 a 21.20 h

Preu: 20 euros/mes

Teatrívica canalla

De març a juliol. Dc. de 17 a 18.30 h

Activitat per a nens i nenes de 5 a 11 anys (es 

realitza al Casal Cultural de Corró d’Avall)

Zumba

De setembre a juliol. Dc. de 20 a 20.50 h i dv. 

de 19.30 a 20.20 h

Preu: 15 euros/mes

Coral Xeremella

De setembre a juliol. Dj. de 21 a 22.30 h

Preu: 20 euros/mes

Tots els cursos s’imparteixen a la nau del 

Centre Cultural Can Ganduxer

Inscripcions i informació: per Whatsapp al 600 

505 849 / info@lacivica.com  

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró 

d’Avall

CURSOS PER A LA GENT GRAN 

Conversa, memòria, manualitats, etc.

Inscripcions i informació: a les oficines de 

l’àrea de Sanitat, Salut Pública i Gent Gran a 

Can Ribas-Centre de Recursos Agraris (938 

616 360 / sanitat.gentgran@lesfranqueses.

cat)
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[ espectacles ]

10è Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars

Entra al Twitter i al Facebook de 
l’Ajuntament i guanya dues entrades 
per als teus espectacles!

Organitza: Amb el suport de:

Informació: àrea de Cultura (938 466 506 / cultura@lesfranqueses.cat). Venda d’entrades 1 h abans de la funció a la taquilla del teatre. 
Preu dels espectacles Infantils i Familiars: 5 i 4* euros. Preu dels espectacles Festival dels Amateurs: 7 i 6* euros. Preu de l’espectacle 
de cloenda del Festival dels Amateurs: 10 i 8* euros. Entrades anticipades del 15 de febrer al 15 d’abril a les taquilles dels teatres, de 
dl. a dv. de 17 a 21 h, i ds. de 10 a 14 h, i a www.codetickets.com. El dia de la funció la taquilla del teatre obrirà a les 19 h
(*reduït per als majors de 65 anys, pensionistes, aturats i menors de 25 anys)

10a Mostra d’Arts Escèniques “Festival dels Amateurs”

9 d’abril 
18 h Teatre Auditori de Bellavista

Espectacle recomanat per a nens i nenes a partir de 5 anys. Durada: 60 min. 

L’ENDRAPASOMNIS

Al país de la Bona Son la princesa Dormissona no pot dormir perquè té malsons...

Autor: Jordi Palet 
Director: Joan Maria Segura
Intèrprets: Xavi Idànez i Txell Botey
Música: La Tresca i la Verdesca

Teatre al Detall

2 d’abril
21 h Casal Cultural de Corró d’Avall

Comèdia. Durada: 80 min.

RETALLS

Recull encadenat de textos teatrals de vàries obres teatrals en clau de comèdia satírica de 
l’escena catalana, on hi podrem trobar escenes d’humor desenfadat, no absent de crítica 
àcida sobre les relacions home-dona, pares-fills...

Autor: creació pròpia
Director: Pasqual Escosa

Grup de Teatre El Coverol, de les Franqueses

16 d’abril 
21 h Teatre Auditori de Bellavista

Una creació de segell únic i personal amb 30.000 espectadors a 150 teatres de tot el món.

DISTANCIA SIETE MINUTOS - cloenda

Coincidint cronològicament amb l’enviament i aterratge del robot espacial Curiosity, Félix, 
un jove jutge, es veu obligat a abandonar casa seva, afectada per una plaga de tèrmits, i a 
instal·lar-se durant uns dies en el que havia estat el seu domicili familiar. En aquest entorn 
sortiran a la llum temes fonamentals com la justícia, la felicitat o el destí.

Dramaturgs, directors i intèrprets: Diego Lorca i Pako Merino

Titzina Teatre
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[ grups polítics ]

Francesc Colomé 
Regidor del grup polític municipal Convergència i Unió (CiU)

Arran del recurs interposat pel Govern espanyol aquest proppassat mes de febrer, el Tribunal Constitucional (TC) ha suspès provisionalment 
la conselleria d’Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya mentre en resol el dictat definitiu. El Govern espanyol ha fet de la interposició 
de recursos d’inconstitucionalitat contra les iniciatives democràtiques del Govern de Catalunya –Llei catalana d’horaris comercials, Decret 
Llei contra la pobresa energètica, Impost sobre els dipòsits bancaris, Declaració de sobirania, Llei catalana de professions de l’esport, etc.– 
un modus operandi contra les nostres competències i autogovern davant el qual no podem restar impassibles. La conselleria d’Afers Exteri-
ors té, entre molts d’altres objectius, vetllar per la bona salut de les transaccions internacionals. En aquest sentit, durant el 2015 Catalunya 
va augmentar les exportacions un 6,1% respecte de l’any anterior, situant-se en un rècord històric que representa el 25,5% del total estatal 
de vendes a l’exterior. És per tot això que des del nostre grup municipal reivindiquem el dret recollit a l’Estatut d’Autonomia de la Generalitat 
de Catalunya de realitzar política exterior i organitzar-se com millor cregui que pot servir als ciutadans i donem ple suport al Govern de 
Catalunya en totes les accions que dugui a terme per mantenir intacta la conselleria d’Afers Exteriors i totes les seves funcions. Demanem, 
doncs, al Tribunal Constitucional que resolgui amb celeritat i aixequi la suspensió de la conselleria d’Afers Exteriors.

UN NYAP RERE UN ALTRE. Últimament, estem trobant  modificacions puntuals del Pla d’Ordenació Urbana Municipal per exemple el sector 
U. L’equip de govern (CIU + PP) vol canviar-ne la qualificació passant d’industrial a serveis per arreglar una ficada de pota d’anys enrere quan 
es va donar permís per a la construcció del supermercat Mercadona en terreny  industrial. Des d’Imaginem hem instat a l’alcalde a obrir la 
confecció d’un nou pla. Ara és un moment sense pressions urbanístiques, i endegar un nou pla, amb la participació de la ciutadania de Les 
Franqueses ens permetria definir d’una vegada per totes un model de poble necessari per ordenar i planificar un municipi. En les últimes 
lesgislatures hem pogut constatar que anem donant tombs, intentant arreglar i espatllant molt sovint el nostre territori enlloc de posar sobre 
la taula com volem el nostre poble. Nosaltres ho tenim clar: volem un poble que protegeixi el seu entorn natural i sobretot les persones que 
n’hi viuen, on el comerç es trobi als barris i aquests siguin el punt d’unió i d’intercanvi entre persones provinents de diferents cultures, on 
s’aposti clarament per la defensa dels drets de les persones, amb l’aplicació de la Llei 24/2015 contra els desnonaments, on des del primer 
dia d’escola s’asseguri l’assistència al menjador de tot l’alumnat que ho necessiti... Tenim unes prioritats ben marcades i un model de poble 
molt clar, on el més important són les persones. Mentrestant, seguirem instant al govern de dretes a canviar de direcció cap a unes polítiques 
més socials i a favor de tota la gent. Esperem que d’altres ens vulguin finalment acompanyar. www.imaginemlesfranqueses.cat.

Des de el PSC de Les Franqueses us volem fer arribar que continuem treballant per a tots vosaltres. Reiniciem les trobades amb totes les 
Entitats del Municipi, esportives, culturals, socials, etc. Volem que ens feu arribar les vostres inquietuds, projectes, problemes, per tal de 
juntament amb vosaltres, intentar arribar a portar a terme els projectes en els que esteu treballant. Em començat amb les entitats esporti-
ves, una de les quals ens va presentar un projecte molt engrescador que no vam dubtà ni un minut en oferir la nostra col·laboració i així ha 
estat, tot el contrari que el Govern. Continuarem amb les Ampa i totes les entitats de caire social. Tot i els obstacles que ens trobem i ens 
seguirem trobant des de l’oposició, tenim ganes de treballar per vosaltres. Abans de les eleccions del passat maig, ja vam tenir trobades amb 
moltes entitats, i les vostres aportacions ens van servir per fer el nostre programa electoral, Tanmateix, en aquest moment des de l’oposició, 
i si arribés el cas des de el govern, continuarem lluitant en cada Ple per aconseguir el millor per a tots els veïns i veïnes de Les Franqueses, 
com ha estat la NO aprovació de la pujada de l’aigua que volia el Govern de CIU. No podem oblidar quines son les prioritats actuals, l’atur, 
l’augment de les desigualtats, la pobresa energètica, la manca de oportunitats per els joves i els adults en atur de llarga durada, la pobresa 
infantil, són els temes més importants que tenim sobre la taula. El PSC de Les Franqueses, considerem que tenim que continuar lluitant 
contra les desigualtats socials, i no perdre la vista en altres qüestions menors.

Elisabet Pericas
Regidora del grup polític municipal Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E)

Grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)
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Àngel Profitós 
Portaveu del grup polític municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal 
(ERC-AM)

BON DIA. I vosaltres què fareu? Aquesta ha estat la pregunta de les darreres setmanes, un cop  CiU va anunciar que l’únic regidor del PP a les 
Franqueses passava a formar part del govern municipal. A partir d’ara ho votareu tot en contra, oi, amb el PP al govern? Nooo. Ara entrareu 
al govern i tindreu segura la majora absoluta, oi? Nooo. Heu vist què han fet (“ho haveu vist”)?  Com si nosaltres tinguéssim alguna responsa-
bilitat en les decisions dels uns i dels altres! Cal dir, també, que bona part dels que “s’interessaven” pel tema al carrer i a la xarxa eren gent 
que, legítimament, no ens havien fet confiança a nosaltres sinó a d’altres opcions i que ja sabien la resposta que volien sentir. La resposta? 
Farem el mateix que portem anys i anys fent tots els que hem tingut l’honor de representar-vos des de les nostres llistes. Defensar allò que 
creiem millor per les Franqueses: per la seva gent, pel seu comerç, per les seves empreses, perquè tots puguem viure amb dignitat, perquè 
el nostre poble pugui satisfer les necessitats bàsiques, però també les esportives, culturals i d’esbarjo dels franquesins i franquesines. I això 
passa per parlar amb tothom que vulgui parlar amb nosaltres, per exposar punts de vista, per tancar (o no) acords sobre temes concrets, 
etc. A ningú no se li escaparà que és una feinada i la solució menys fàcil, però ni ens tempten les cadires (i el que comporten les cadires) 
d’un govern, ni ens trobarà ningú a la dinàmica del no permanent. Un exemple: al darrer ple Esquerra va presentar dues mocions d’àmbit 
estrictament municipal. Totes dues van ser aprovades per unanimitat. Salut, i República catalana!

EL PROJECTE TÈCNIC DEL CARRIL BICI I DE VIANANTS A LA CARRETERA DE CÀNOVES. La Diputació de Barcelona ha fet un projecte 
tècnic, a instàncies del govern municipal, per a la construcció d’un carril bici i de vianants fins a Corró d’Amunt. El govern municipal està en 
minoria i ara es troba que no ho pot tramitar perquè no té els vots necessaris per realitzar el tràmit administratiu. El nostre grup municipal 
va presentar una moció en el Ple Municipal de febrer perquè aquest projecte, que ens ha costat uns bons diners, de la mateixa manera que 
d’altres que hem pagat i també han seguit el mateix camí, continuï el tràmit administratiu adient, que surti a la llum pública i que els afectats 
i la ciutadania puguin presentar escrits, al·legacions i reclamacions pertinents, envers un projecte tècnic tan important, i que es posi de ma-
nifest, si en aquest moment és més necessària aquesta inversió que d’altres. Podem estar davant d’una altra situació de despesa injustificada 
que quedarà en un calaix guardat i que després ningú no recordarà. Ja ens ha passat amb altres projectes que s’han desat, però prèviament 
s’han hagut de pagar, com ara la urbanització del Sector N, el Parc del Falgar i el Centre Cultural de Corró d’Avall, entre d’altres. Davant 
d’aquest nou projecte cal seguir el tràmit i que se sàpiga quins problemes genera i el pensament de la ciutadania, amb l’objectiu que no quedi 
en un calaix com ha passat amb altres projectes que s’han pagat i ningú se n’ha fet responsable. 

LES FRANQUESES DEL VALLÉS NO ES UN PUEBLO MÁS. Estamos totalmente convencidos de que el pueblo que queremos tener está muy 
ligado a la forma de ciudadanos que queremos ser. Por esta razón, hay que plantearnos qué tipo de pueblo queremos que sea les Franque-
ses del Vallés en el futuro. Tenemos que tener buena visión para empezar a crear y a proyectar desde ahora. Ante todo, queremos que sea 
un pueblo con buena calidad de vida. Tenemos el privilegio de tener una excelente ubicación dentro del Vallés Oriental y ya por esto mismo, 
merecemos no ser un pueblo más, sino un pueblo especial, particular y único. Entre todos los franquesinos tenemos que lograr que éste sea 
un pueblo vivo, con una economía pujante, aprovechando los recursos que tenemos para lograr un comercio de proximidad que vaya bien; en 
otras palabras, que funcione. ¿Qué hay que hacer para ello? Pues intentemos consumir lo que se vende en el municipio, puesto que la práctica 
habitual es irnos a otros pueblos vecinos, o a Barcelona mismo, a comprar y a consumir, cuando muchas veces teníamos el mismo producto 
muy cerca de casa. Intentemos, entre todos activar, impulsar y ayudar a los grandes, pequeños y medianos establecimientos que hay en les 
Franqueses. Muchos de ellos hacen un esfuerzo diario muy grande para poder subsistir, para poder mantener una plantilla, pagar un alquiler 
y brindar un buen servicio. Todos ellos se merecen nuestros respetos; hoy simplemente queríamos nombrarlos como un homenaje a su esfu-
erzo diario y decirles: ¡GRACIAS! ¡Un GRACIAS con mayúsculas por ser luchadores y porque no se han rendido en épocas de economía difícil! 
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