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[ telèfons d’interès ]
Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania
(SAC) de l’Ajuntament. Carretera de Ribes, 2.
938 467 676
Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania
(SAC) de Bellavista. Carrer de Rosselló, 39.
938 615 435
Horari de les oficines:
De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h
Dimarts i dijous de 16 a 18 h

Emergències
Policia Local. 938 467 575
Mossos d’Esquadra. 112
Policia Nacional. 091
Bombers. 112
Ambulàncies-Urgències. 112
Sanitat Respon. 061
Hospital General de Granollers.
938 425 000
Sanitat (demanar hora al metge 933 268 901)
CAP Corró d’Avall. 938 404 200
CAP Les Franqueses. 938 618 030
Transports (atenció al client)
Autobusos Sagalés. 902 130 014
Renfe. 902 320 320
Taxis. 938 703 028
Serveis (atenció al client)
Endesa. 800 760 909
Estabanell Energia. 900 250 260
Gas Natural. 902 200 850
Sorea. 902 250 070
Altres
Correus. 938 495 955
Deixalleria. 937 445 058
Jutjat de Pau. 938 465 578
Notaria. 938 468 611
Recollida de mobles i estris vells. 900 101 338
Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona de Corró d’Avall.
934 729 194
Tanatori de Granollers. 938 618 230
2

Ajuntament de les
Franqueses

@lesfranqueses

Ajuntament de les
Canal les Franqueses
Franqueses del Vallès
del Vallès

Millorem la distribució
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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ editorial ]

[ sumari ]
Tot just ara fa 5 anys que sóc alcalde de
les Franqueses. L’any 2011 els resultats
electorals van donar representació a 8
partits polítics. Finalment vam poder
formar un govern de concentració amb
5 partits: CiU, PSC, PP, UPLF i ERC. “No
arribaran a Nadal”, deien uns; “els dono
un any com a màxim”, deien els altres.
Eren uns moments on la crisi estava en
el seu punt més alt, havíem de gestionar
“misèries”, però crec honestament que
ens en vam sortir prou bé. La unitat fa
la força. Vam agafar l’Ajuntament amb
un endeutament del 120% sobre els
nostres recursos ordinaris i tancarem
aquest exercici 2016 per sota del 60%.

L’any 2015 els resultats electorals van
canviar força el panorama polític de les
Franqueses. Vaig tornar a ser triat alcalde amb una majoria més àmplia. Hem estat governant aquest darrer any amb acords puntuals que ens han fet possible aprovar pressupostos i ordenances fiscals, temes urbanístics, temes socials. Podríem seguir fent-ho,
però jo sempre he dit que qui volgués arremangar-se i treballar pel municipi des del
govern tenia les portes obertes, i més si eren qualsevol dels partits que l’any 2011 ens
van acompanyar al govern i ens van ajudar a treure a tots plegats les castanyes del foc,
sempre que ens poséssim d’acord en el model de municipi, que és l’essencial i es donés
llibertat en els temes de país.

04-13
ACTUALITAT

14-17
AGENDA

18-19
GRUPS
POLÍTICS

Fa poc vam incorporar sota aquestes premisses el regidor Javier Àlvarez (PP), que ja va
treballar en el govern, i amb molt d’encert, en l’anterior legislatura. I ara, des del dos
de juny passat hem ampliat el govern amb la incorporació del tres regidors del PSC,
que ens donaran una major solidesa i estabilitat per tal d’afrontar els canvis necessaris
perquè el municipi segueixi millorant. Hem acordat 20 punts clau de programa de govern
que van des de temes socials, d’habitatge, culturals, esportius, de dinamització econòmica, de creació de riquesa i també de model de poble pel que fa a les inversions (els
trobareu definits en les següents pàgines). Deixeu-me, però, que faci menció d’aquest
darrer apartat. 1. Ens hem compromés a finalitzar l’anomenat “Centre Cultural de Corró
d’Avall” (caldrà rebatejar-lo), tal com ens va ordenar la ciutadania mitjançant el procés
participatiu. Esperem que ben aviat es comenci a treballar per tal que les Franqueses
tingui un nou i més ampli Centre d’Atenció Primària, una nova biblioteca i un nou pavelló
d’esports tipus PAV1. 2. Impulsarem la UA21, traient la zona industrial del mig de Corró
d’Avall i convertint-la en un eix d’habitatges, social, comercial i cívic. 3. Treballarem per
aconseguir la nova residència d’avis i centre de dia de Bellavista, situada al carrer del
Terme. 4. Modificarem el pla general i aconseguirem una bona connexió entre Bellavista
i Corró d’Avall. 5. Finalitzarem el sector N com a polígon industrial creador de riquesa i
de llocs de treball. 6. Arribarem a un acord amb la parròquia i executarem un projecte de
remodelació de la zona esportiva de Llerona. Els reptes són molt importants, però crec
que en gran mesura ENS EN SORTIREM!

Francesc Colomé i Tenas Alcalde
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[ actualitat ]
Majoria al govern de les Franqueses
El PSC es suma a l’equip de govern de CiU i PP

20 punts clau del programa de govern
Ambdues formacions han acordat una vintena de propostes bàsiques
com a programa de govern conjunt:
1. Crear l’oficina d’atenció a les entitats per tal de facilitar-ne els
tràmits administratius mitjançant una finestreta única.
2. Crear la taula de treball de les AMPA com a espai de debat per
a la millora de la qualitat educativa.
3. Augmentar i diversificar l’oferta de formació professional i
ocupacional tenint en compte les necessitats de les empreses
del territori.
4. Crear el consell municipal de l’esport.
5. Crear un protocol operatiu relatiu a les subvencions atorgades
per Polítiques Socials.
6. Crear la borsa jove de lloguer i promoure la cultura de lloguer
entre joves i propietaris a un preu assequible.

Prohibit fer
foc al bosc
no es pot fer foc en els terrenys
forestals. No obstant, poden
sol·licitar-se autoritzacions. Heu
d’emplenar la instància que trobareu
en aquest enllaç
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X. Solanas

Del 15 de març al 15 d’octubre

7. Crear el programa d’habitatge lloguer social on hi participaran l’Ajuntament i entitats privades que tinguin pisos buits per
tal de posar-los a lloguer.
8. Modificar el pla general per a la connexió de Bellavista amb
Corró d’Avall.
9. Prioritzar la finalització del Centre Cultural de Corró d’Avall
tal com la ciutadania va decidir al procés participatiu (un Centre d’Atenció Primària, una sala polivalent, un pavelló poliesportiu i una biblioteca i/o sales de formació i estudi).
10. Bonificar la nova obertura de negocis amb la reducció dels impostos municipals entre un 25% i un 75% durant el primer any
i si es contracta personal del municipi ampliable un segon any.
11. Impulsar definitivament els polígons industrials del sector N i
del sector U com a fonts de creació d’ocupació.
12. Realitzar el pla estratègic de la zona no urbanitzable.
13. Crear places a la Policia Local (al 2016 se n’han creat 3 i al
2017 se n’han de crear 2).
14. Redactar un pla municipal de civisme i convivència com a projecte de poble, integral i transversal.
15. Programar accions de formació ocupacional per a persones
en atur, buscant els sectors emergents en cada moment amb
l’objectiu de formar persones en capacitats i habilitats útils
per al mercat de treball.
16. Impulsar/redefinir l’Escola Municipal de Música Claudi Arimany.
17. Impulsar la UA21 traient la zona industrial del centre de Corró
d’Avall.
18. Executar les fases II i III de la zona cívica del carrer del Rosselló, a Bellavista.
19. Acordar amb la parròquia i executar el projecte de remodelació de la Zona Esportiva de Llerona.
20. Treballar per aconseguir la nova residència d’avis i centre de
dia al carrer del Terme de Bellavista.

Horari d’estiu de
la Biblioteca
Obert de l’1 al 31 de juliol,
de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h
Tancat de l’1 al 31 d’agost
Informació: 938 404 388

X. Solanas

E

ls grups municipals de CiU i del PSC van formalitzar l’entrada al govern dels socialistes el 2 de juny en un acte a la sala
de plens. L’alcalde i president de CiU, Francesc Colomé, i el
president del PSC, Juan Antonio Corchado, van explicar els
punts clau del pacte de govern i la redistribució del cartipàs municipal. Prèviament, van signar el document que entrava en vigor el
mateix dia.
La formalització d’aquest pacte suposa que el govern de les
Franqueses obté la majoria amb 10 dels 17 regidors i regidores. CiU
va governar en solitari fins al març passat, quan el PP va entrar a
formar part del govern de les Franqueses. Amb aquest acord, al govern de Convergència i Unió (6) i del Partit Popular (1) s’hi sumen
3 regidors del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de
Progrés. A l’oposició hi queden 7 edils distribuïts entre els grups
polítics següents: 4 d’Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa;
2 d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal; i 1 de Convergència per Les Franqueses.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Cartipàs municipal
Els grups polítics també han reassignat les regidories existents. A
més, s’ha creat la regidoria de Participació i Relacions Ciutadanes.

La redistribució de les àrees de govern és la següent:

Àrea

Regidor/a

Grup polític

Activitats i Habitatge

Jordi Ganduxé

CiU

Agricultura, Territori i Sostenibilitat

Rosa Maria Pruna

CiU

Cultura

Marina Ginestí

CiU

Dinamització Econòmica

Javier Álvarez

PP

Educació

José Antonio Aguilera

PSC

Esports

Juan Antonio Corchado

PSC

Gent Gran

Rosa Maria Pruna

CiU

Hisenda

Ferran Jiménez

CiU

Infància i Joventut

Marina Ginestí

CiU

Obres i Serveis

Moisés Torres

CiU

Participació i Relacions Ciutadanes

Juan Antonio Corchado

PSC

Pla de Barris

Juan Antonio Marín

PSC

Polítiques Socials

Ferran Jiménez

CiU

Processos Estratègics

Francesc Colomé

CiU

Règim Intern

Francesc Colomé

CiU

Relacions Institucionals

Ferran Jiménez

CiU

Sanitat i Salut Pública

Rosa Maria Pruna

CiU

Seguretat Ciutadana

Juan Antonio Marín

PSC

Urbanisme

Jordi Ganduxé

CiU

Pel que fa a les presidències i vicepresidències dels patronats municipals els partits han acordat que la presidència del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, segueixi en mans
de la regidora Marina Ginestí. En canvi, la vicepresidència l’ocupa el
regidor José Antonio Aguilera. Dins del Patronat Municipal d’Esports
el regidor Jordi Ganduxé deixa de ser-ne el president per ser-ne el
vicepresident. En aquest òrgan la presidència l’ostenta el regidor
Juan Antonio Corchado.
En relació a les tinences d’alcaldia (membres amb veu i vot a les
juntes de govern local) el pacte estableix:
• 1r tinent d’alcalde: Juan Antonio Corchado (PSC).
• 2n tinent d’alcalde: Ferran Jiménez (CiU).
• 3a tinenta d’alcalde: Rosa Maria Pruna (CiU).
• 4t tinent d’alcalde: José Antonio Aguilera (PSC).
• 5è tinent d’alcalde: Javier Álvarez (PP).

Finalment el document signat apunta que es mantenen les dedicacions dels regidors i regidores que fins ara formaven part de l’equip de
govern. Per a les noves incorporacions del PSC es fixa:
• Una dedicació del 100% per al regidor Juan Antonio Corchado.
• Una dedicació del 70% per al regidor Juan Antonio Marín.
• Una dedicació del 50% per al regidor José Antonio Aguilera.
Durant la roda de premsa, l’alcalde Francesc Colomé va afirmar que
CiU i el PSC tenen el mateix model de poble. Colomé va recordar:
“Sempre hem dit que buscàvem formar un govern més ampli i amb
gent que volgués treballar pel municipi”. I hi va afegir: “També hem
reiterat que els grups polítics amb qui vam fer govern a la legislatura anterior tenien les portes obertes en aquest mandat 2015-2019”.
En el seu discurs Juan Antonio Corchado va dir que el PSC és l’únic
partit que pot garantir l’estabilitat. Per Corchado els protagonistes
d’aquest pacte són els veïns i veïnes de les Franqueses.
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[ actualitat ]
Es crea una comissió veïnal per tirar
endavant la reforma del casal i la zona
esportiva de Llerona

E

n el decurs del Consell del Poble de Llerona celebrat el mes
de juny diversos veïns i veïnes van formar una comissió amb
l’objectiu de desencallar la reforma de la zona esportiva i del
casal parroquial d’aquest poble de les Franqueses. Recollint
la petició del diaca Josep Maria Fernández, gestor de la parròquia
de Santa Maria de Llerona, de sentir la veu del poble per poder defensar-la en les negociacions amb l’Ajuntament, un grup de veïns
i veïnes i representants de les entitats de Llerona van formar una
delegació per debatre i consensuar una posició comuna sobre què
s’hauria de fer en aquest espai.
La visita del diaca al Consell, que va aplegar una quarantena de
persones de públic, es va produir a petició dels assistents a l’anterior
reunió d’aquest òrgan perquè expliqués al poble les seves intencions
sobre la reforma de la zona esportiva i del casal parroquial, ja que fa
molt temps que està encallada, tot i haver-se signat un acord entre
Ajuntament i parròquia fa més de dos anys.
Fernández va començar la seva exposició dient que al març de
2015, en la seva presentació al Consell del Poble com a nou responsable de la parròquia, va dir als assistents que els esperava al seu
despatx els dimarts per saber l’opinió del poble sobre aquest assumpte i que li sabia greu perquè en tot aquest temps no hi havia
anat ningú. “No vull córrer el risc de signar un pacte i que el poble em
digui que no és el que majoritàriament es volia”, va explicar. El diaca
va afegir que des de la seva arribada a la parròquia s’havia centrat a
arranjar l’església per dins i per fora, i que hi havia hagut contactes
amb l’Ajuntament per tractar de la reforma de la zona esportiva i del
casal, però que no havien arribat enlloc.

De l’esbós que li va presentar l’Ajuntament sobre el que el consistori proposa per a la reforma de la zona, Fernández es va manifestar
contrari a la construcció del camp de futbol 7, “ja que el que hi ha ara
és molt gran i si se’n construeix un altre portarà molta gent de fora
i enrenou, i l’entorn de la parròquia ha de continuar sent un espai
de pau i tranquil·litat; a més, no hi ha prou aparcament per a tant de
cotxe”. En aquest sentit també es va expressar un membre del recent
creat Consell Parroquial, el qual va recordar la personalitat jurídica de la parròquia. “La prioritat per a la parròquia és la reforma
del casal, del parc infantil i de la sala polivalent”, va afegir mossèn
Fernández.
Diversos veïns van dir-li al diaca que feia molts anys que els veïns
esperaven una solució a aquest tema i li van recordar que l’havien
anat a veure per explicar-li la seva posició al respecte. També van
coincidir a apressar el diaca a desencallar el tema, ja que la Diputació ha confirmat que aquest any tornarà a destinar la subvenció
que fa dos anys no es va poder utilitzar per reformar l’espai. A això,
Josep Maria Fernández va respondre que “no ho farem amb pressa:
si Llerona té mil anys d’història com a parròquia, no vindrà ara d’uns
mesos”.
Representants del Club Esportiu Llerona van dir al mossèn que
el camp de futbol actual s’ha quedat petit per als 27 equips que tenen
i que els vestidors són insuficients per al moviment que hi ha actualment a la zona. “Som una entitat sense ànim de lucre i creiem que estem fent una bona tasca social i volem continuar fent-la”, van afirmar.
“Hem realitzat un pla estratègic 2016-2020 que ens agradaria tirar
endavant i per fer-ho necessitem el nou camp de futbol”, van afegir.

Millores en la mobilitat i la seguretat

E

n les properes setmanes, l’Ajuntament realitzarà una intervenció al carrer de Sant Isidre amb l’objectiu de reduir la velocitat dels vehicles que hi circulen i millorar la seguretat dels
vianants i dels conductors.
L’àrea d’Obres i Serveis, atenent a les demandes dels ciutadans
i ciutadanes de la zona i tenint en compte les consideracions tècniques, implementarà les mesures següents:
• Canviar de costat el tram d’aparcament en filera que toca a la
via del tren, entre els carrers de la Verge de la Mercè i de Joan
Maragall i entre els carrers del Molí i dels Cingles de Bertí.
L’objectiu de l’actuació és trencar la linealitat de la trajectòria
dels vehicles obligant-los a fer petits girs entre les illes d’habitatges.
• Anul·lar l’estop del carrer dels Cingles de Bertí i col·locar-lo al
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carrer de Sant Isidre, justament abans de la intersecció amb el
carrer dels Cingles de Bertí. La instal·lació de l’estop al carrer
de Sant Isidre farà que els vehicles hagin de parar forçosament
en aquesta via.
• Instal·lar illetes o col·locar aparcaments per a motos al davant
dels passos de vianants. La voluntat de l’acció és millorar la
visibilitat i la seguretat dels vianants que creuin el pas.
Nou pas de vianants al carrer de Barcelona
Al mes de maig la brigada va col·locar un pas de vianants al carrer
de Barcelona, a Bellavista. El pas va instal·lar-se entre el carrer de
la Travessia i el carrer de Canudas, concretament a l’alçada de les
escales que baixen cap a la plaça de l’Esbarjo. Just al costat del pas
de vianants van pintar-s’hi tres places d’aparcament per a motos.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Les Franqueses,
un municipi per la
independència

En defensa de la
Renda Garantida
Ciutadana

E

A

squerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal va dur al
Ple del dijous 26 de maig tres mocions en relació a la defensa
simbòlica de la independència de Catalunya. Una de les mocions aprovades estableix la col·locació de cartells d’adhesió a
l’Associació de Municipis per la Independència a les entrades de les
Franqueses. La proposta va prosperar amb els vots de CiU, ILFC-E,
ERC-AM i CpF. Els tres regidors del PSC i el regidor de Podem, inclòs
en el grup d’ILFC-E, Germán López, van votar-hi en contra i el regidor d’ILFC-E, Àlex Vega, va abstenir-se.
També va aprovar-se una moció per posar una estelada que onegi al balcó de l’Ajuntament el dia de la diada de l’11 de Setembre. Al
punt hi van votar en contra els tres regidors del PSC i el regidor de
Podem, Germán López. La resta de formacions van votar-hi a favor.
En canvi, la moció per col·locar una estelada de forma permanent al monument de l’11 de setembre no va validar-se perquè només van votar-hi favorablement els dos regidors d’ERC-AM; la regidora d’ILFC-E, Elisabet Pericas; i el regidor de CpF. Els tres regidors
del PSC-CP i el regidor de Podem, Germán López, van tornar a oposar-s’hi. CiU i el regidor d’ILFC-E, Àlex Vega, van abstenir-se però el
vot de qualitat de l’alcalde va decantar la votació cap al no.

l Ple celebrat el dijous 26 de maig al vespre el grup d’Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa va portar a la
sessió una moció de suport a la creació de la Renda Garantida Ciutadana. El punt va aprovar-se per unanimitat.
La Renda Garantida Ciutadana és una prestació econòmica
mensual i periòdica de 664 euros. El projecte va sorgir de la societat civil, que va recollir signatures per poder presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) davant del Parlament i demanar-ne
la seva aplicació. Segons el grup promotor de la mesura, l’objectiu
és assegurar els mínims d’una vida digna a les persones i a les
famílies que es troben en situació de pobresa. El projecte preveu
atorgar l’ajut a tots els ciutadans i ciutadanes majors de 18 anys,
amb una residència continuada a Catalunya de 12 mesos com a
mínim i amb 4 mesos en una situació de manca de recursos.
En aquest enllaç trobareu informació sobre la
ILP de la renda garantida ciutadana presentada
al Parlament, el seu grup promotor, com fer
donacions o com contactar-hi.

S’instal·len deu fanals a Corró d’Amunt

M. Viure

A

primers de juny es van instal·lar nous punts de llum al nucli
urbà de Corró d’Amunt. En concret, es van col·locar un total
de deu fanals als carrers del Lliri, del Gerani, de la Tulipa,
del Gladiol i de la Camèlia.
Tots els suports dels fanals són metàl·lics i la instal·lació del cablejat es va fer soterrada en la seva totalitat. Aquests nous punts de
llum les làmpades dels quals són de leds s’han connectat al quadre
d’enllumenat públic ja existent a Corró d’Amunt, per la qual cosa
també estan telegestionats. L’actuació la va realitzar l’empresa Boquet, SL, una acció que figura com a millora en el contracte de servei
d’enllumenat públic del municipi.
D’altra banda, al mes de maig es va acabar d’asfaltar el petit
pàrquing de la part nord de la zona esportiva, al principi del camí de
Can Blanxart a Can Bertran. En total hi ha 18 places per a vehicles,
una de les quals reservada a minusvàlids.

Carrer del Lliri, a Corró d’Amunt
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[ actualitat ]
Es catalogaran les masies i cases rurals
El catàleg establirà els usos permesos i identificarà les edificacions
susceptibles de ser rehabilitades i reconstruïdes

M. Viure

L

es Franqueses tindrà un catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable. Aquest document
de caràcter normatiu permetrà identificar les edificacions que
compleixen certs requisits que fan necessaris la seva recuperació i/o preservació.
Per a l’elaboració del catàleg les àrees d’Urbanisme i Agricultura, Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament van sol·licitar una subvenció a la Diputació de Barcelona. Finalment, la Diputació ha concedit una subvenció de 47.000 euros per a la seva redacció.
El catàleg només tindrà efecte sobre el sòl no urbanitzable i tindrà rang de planejament derivat perquè es tramitarà a través d’un
pla especial.
Disposar del catàleg facilitarà la gestió del sòl no urbanitzable,
ja que es regularan els usos permesos i s’identificaran les masies
susceptibles de ser rehabilitades i reconstruïdes. Les raons per a
incloure una casa al catàleg són: arquitectòniques, històriques,
mediambientals, paisatgístiques i socials.
Així doncs, els efectes del document seran globals:
• Incidència en el model d’ordenació del municipi.
• Dinamització del sòl no urbanitzable a través de l’admissió
d’usos específics en els elements catalogats.

Can Sala, a Corró d’Amunt

• Afavoriment de la sostenibilitat territorial contribuint a evitar
el despoblament de la població, a conservar el paisatge i a
mantenir el teixit rural.
• Agilització els tràmits de canvis d’usos i d’obres que es vulguin realitzar en una edificació rural.

La tradició marca Sant Ponç
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X. Solanas
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a 27a Fira de Sant Ponç va omplir d’olors i colors el centre del
poble de Corró d’Avall el diumenge 22 de maig. La rambla de
la carretera de Ribes i la plaça de Can Font van esdevenir els
punts neuràlgics de la festa, on s’hi van aplegar nombrosos
artesans i professionals: forners, xarcuters, vidriers, picapedrers,
forjadors, terrissaires...
El Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut,
juntament amb les entitats municipals, va organitzar activitats adreçades especialment a un públic familiar. La gran novetat d’enguany
va ser el 1r Mercat d’Art, que va reunir 17 artistes entre els quals
hi havia pintors, il·lustradors, fotògrafs, escultors i ceramistes. El
mercat, impulsat per Can Font-Centre d’Art i Noves Tecnologies,
pretenia ser un aparcador per promocionar l’obra dels artistes locals i comarcals.
Un dels moments àlgids del matí va ser l’homenatge de l’Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall. A cada fira de Sant Ponç,
La Cívica fa un reconeixement a alguns dels membres de l’entitat
en virtut de la seva implicació en l’organització d’actes al municipi.
Enguany, van homenatjar-se Joan Maynou i la seva dona, Mercè Gil.
A la tarda la pluja va obligar a anul·lar la 10a Cantata infantil.
Per la seva banda, tot i que amb mitja hora de retard, l’Orquestrina
Franquesina va poder fer el seu debut.

Es van programar molts tallers pensats per als nens i nenes

Totes les fotografies al
Flickr
Ajuntament de les Franqueses
del Vallès
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L’Associació dels Polígons Industrials
celebra el primer fòrum per donar-se a
conèixer a l’empresariat local

M. Viure

L

’Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials de les Franqueses va organitzar el primer fòrum amb
l’objectiu de presentar-se a l’empresariat local. L’acte va tenir
lloc el divendres 20 de maig a Can Ribas-Centre de Recursos
Agraris i va comptar amb la participació de l’alcalde, Francesc Colomé, i del regidor de Dinamització Econòmica, Javier Álvarez.
L’entitat, constituïda des del febrer de 2014, aplega empreses
dels polígons del municipi: el Pla de Llerona, el Congost i el Ramassar. A data d’avui l’associació representa 42 de les 278 empreses que
hi ha ubicades a les zones industrials i que sumen més d’un miler de
treballadors i treballadores i tenen una facturació de més de 217 milions d’euros. L’associació treballa en quatre línies d’actuació entre
les quals divideix els seus objectius. En destaquen la voluntat d’esdevenir un lobby i un interlocutor directe amb l’Ajuntament; treballar
per a la millora de l’entorn (connexió del sector V amb la ronda o entre els polígons el Pla de Llerona i el Ramssar); generar comunitat,
fer xarxa i esdevenir un espai de trobada; i desenvolupar projectes
que afavoreixin la competitivitat de les empreses. En aquest sentit,
ja es poden veure els resultats de l’estalvi energètic que ha suposat
la creació d’una central de compres elèctriques.
En el seu parlament, el president de l’associació, Joan Maynou,
va convidar totes les empreses dels polígons de les Franqueses a
unir-se a l’associació. Maynou va destacar la importància d’aglutinar-se per fer un front comú en la defensa dels interessos i la consecució de fites comunes.
Finalitzada la presentació de l’associació, el catedràtic d’Economia de la Universitat de Barcelona i diputat de Junts pel Sí, Germà
Bel, va fer una conferència. A continuació, els assistents van poder
gaudir d’un còctel.
La junta de l’Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons
Industrials pretén repetir aquests fòrums. El propòsit és doble: per
una banda, donar-se a conèixer entre els empresaris dels polígons i
sumar nous associats i, per l’altra, crear espais de reunió per compartir experiències i generar noves sinèrgies.

Un dels moments de la conferència de Germà Bel

Els polígons del municipi tindran fibra òptica a finals d’any
L’alcalde, Francesc Colomé, va anunciar que la xarxa de fibra òptica
estarà instal·lada als polígons de les Franqueses abans que acabi
l’any –precisament, aquesta és una antiga reivindicació dels empresaris dels polígons que l’associació ha impulsat. El desplegament ja
s’ha iniciat al polígon El Congost. Segons l’alcalde, està previst que a
l’estiu continuï pel Pla de Llerona i que culmini a El Ramassar abans
que finalitzi el 2016.

Can Ribas-Centre de Recursos Agraris (camí Antic de Vic, 10)
934 964 507 / info@poligonslesfranqueses.cat

Harmonia 2.0 connecta els horts escolars

N. Maynou

D

illuns 23 de maig al matí, l’associació de voluntariat educatiu i cultural Harmonia 2.0 va organitzar un recorregut pels
horts de centres educatius de les Franqueses, els de l’Institut Lauro, l’Escola Guerau de Liost, l’Escola Joan Sanpera
i Torras, l’Escola Camins i l’Institut El Til·ler. La iniciativa, que ja
es va dur a terme amb èxit el curs passat, posa en contacte aquests
centres per compartir l’experiència de gestionar un hort.
L’objectiu de l’activitat era donar a conèixer diferents maneres
de gestionar l’hort (reg, compostador, eines, període de vacances...);
contrastar diferents maneres de distribuir les responsabilitats de
l’hort entre l’alumnat (càrrecs i rotacions); compartir iniciatives
i recursos educatius que genera l’activitat; valorar l’impacte de la
gestió de l’hort al projecte educatiu del centre; etc.
En el recorregut hi eren presents alguns membres d’Harmonia
2.0 –hortolans voluntaris com Pere Rosàs, que es fa càrrec de la
coordinació dels horts– i un representant de cada escola i institut.
També els va acompanyar Joan Manel Riera, de l’Escola de Natura
del Corredor.

Visita al pati de l’Escola Joan Sanpera i Torras

Per fer-se voluntari/a: voluntariat.lesfranqueses@gmail.com.
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Actualització de la guia de carrers
Es crearà una comissió per escollir els noms de les futures vies

Google images

L

es Franqueses disposarà d’una Guia de carrers i nomenclàtor actualitzada. El Ple del 26 de maig va aprovar inicialment
el projecte elaborat per ATC, una assessoria i consultoria del
sector dels serveis territorials. L’objectiu és ordenar, corregir
i posar al dia la informació sobre les vies urbanes del municipi, és a
dir, la cartografia, els noms, la numeració, etc.
D’altra banda, el consistori va assenyalar noms per a diferents
vies de les Franqueses que precisen ser identificades per facilitar la
recepció de notificacions i serveis que reben els ciutadans i ciutadanes que hi viuen. Els noms i les vies identificades són els següents:
• Carrer del Moianès, situat al sud de la carretera de Granollers
a Cardedeu C-251, entre el carrer del Barcelonès i la rotonda
d’accés a la Ronda Nord.
• Carrer del Pla de l’Estany, situat al sud de la carretera de Granollers a Cardedeu C-251, entre la rotonda d’accés a la Ronda
Nord i la rotonda projectada amb el carrer de Can Carreró del
sector N.
• Passatge de Victòria dels Àngels, perpendicular al carrer de
Mercè Rodoreda, situat entre les parcel·les resultants f.05 i
f.06 del sector N.
• Passatge d’Anna Murià, perpendicular al carrer de Mercè Rodoreda, situat entre les parcel·les resultants f.10 i f.11 del sector N.
• Passatge de Felícia Fuster, situat entre el carrer de Mercè Rodoreda i el carrer de Can Carreró del sector N.
• Passatge de Montserrat Abelló, perpendicular al carrer de
Montserrat Roig i al carrer de Margarida Xirgu, situat entre les
parcel·les resultants f.17 i f.18 del sector N.
• Passatge de Maria Aurèlia Capmany, perpendicular al carrer
de Montserrat Roig i al carrer de Margarida Xirgu, situat entre
les parcel·les resultants f.21 i f.22 del sector N.
• Passatge de Can Calet, situat al nord de la plaça de Can Calet,
entre el carrer de la Ferreria i el passatge de Pompeu Fabra.
• Passatge de Santa Cecília, situat al sud del carrer de la Vesprada, entre el carrer de Sant Josep i el carrer del Migdia.
• Passatge de Cal Cabrer, situat entre el carrer del Ferreret i el
carrer del Cadí.

Amb aquest treball s’ordenaran i es posaran al dia els plànols

• Passatge de les Planes, situat al nord del carrer de Santa Digna i del carrer de les Planes.
• Passatge de Can Gorgs, situat a l’oest del Club Tennis Els
Gorchs, entre l’avinguda dels Gorgs i el torrent dels Gorgs.
• Plaça de Muriel Casals, situada al carrer de Sant Ponç, entre el
carrer de l’Alba i el carrer de Llevant.
El projecte també preveu establir unes pautes per atorgar noms a les
futures places, carrers, avingudes, passatges, etc. En aquest sentit,
l’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor d’Urbanisme, Jordi Ganduxé,
van anunciar que es crearà una comissió que vetllarà per escollir
els noms de les futures vies segons els criteris marcats. Posteriorment, s’elaboraran plànols complets del municipi.
El document aprovat inicialment pel Ple està en exposició pública
fins al 16 de juliol. Qui ho vulgui pot presentar-hi al·legacions.
Tots els grups polítics van votar a favor del projecte, a excepció de
Convergència per les Franqueses, que va abstenir-se, i d’Imaginem
Les Franqueses en Comú-Entesa, que va votar-hi en contra. El regidor Àlex Vega i la regidora Elisabet Pericas d’Imaginem van mostrar
la seva indignació pel procés d’escollir els nous noms proposats per
a alguns carrers de les Franqueses perquè, segons van dir, no s’ha
obert un debat per triar els noms de forma conjunta.

Tercera convocatòria d’ajuts a la
rehabilitació d’edificis de Bellavista

E

ls veïns i veïnes de Bellavista poden sol·licitar els ajuts per a la
rehabilitació dels immobles inclosos dins de l’àmbit delimitat
pel Pla de Barris. El període per presentar la documentació
per demanar aquests ajuts va començar el dissabte 4 de juny
i finalitzarà el dimecres 13 de juliol.
La finalitat dels ajuts és incentivar la rehabilitació dels elements
comuns dels edificis (façanes, patis interiors, instal·lacions elèctriques, ascensors, cobertes, etc.) per preservar-ne la durabilitat de
les edificacions, adequar-ne l’eficiència i funcionalitat i millorar-ne
l’aspecte estètic.
Els edificis que es podran acollir als ajuts han de ser d’ús residencial, han de tenir com a mínim planta baixa més tres plantes pis
i una antiguitat demostrable superior als 25 anys (a excepció de les
obres per a la millora de l’accessibilitat, l’eficiència energètica i la
sostenibilitat). Els beneficiaris dels ajuts podran ser persones físiques, jurídiques o comunitats de propietaris.

La subvenció per a la rehabilitació dels edificis podrà cobrir fins al
75% del pressupost d’execució per contracte de les obres aplicant-hi
l’IVA que correspongui. Per tant, els propietaris només hauran d’assumir el 25% del cost de l’obra, a més del cost del permís municipal
d’obres i del tècnic del projecte. Tanmateix, s’aplicaran uns límits a
l’import màxim que pot rebre cada habitatge o local.
La partida pressupostària destinada a aquesta convocatòria
d’ajuts és de 202.740,97 euros. Els propers anys s’obriran noves convocatòries fins a arribar als 960.000 euros, coincidint amb el període
de vigència del Pla de Barris de Bellavista.
En aquest enllaç trobareu tota la informació
per demanar aquests ajuts. Per a qualsevol
dubte podeu contactar amb l’àrea del Pla de
Barris Bellavista al 938 616 221.
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[ actualitat ]
Festes d’homenatge a la gent gran
Corró d’Avall
El diumenge 12 de juny va tenir lloc una edició més de la Festa d’Homenatge a la Vellesa de Corró d’Avall, que enguany celebrava el 50è
aniversari. És amb aquest motiu que els organitzadors de la festa,
l’àrea de Gent Gran i la Parròquia de Santa Eulàlia, van encarregar
un vídeo amb imatges antigues d’aquest esdeveniment. La projecció es va realitzar després de la missa oficiada per mossén Sergi
González. La festa va continuar amb un dinar a l’Hotel Ciutat Granollers i la sobretaula va allarga-se amb un espectacle de varietats.

M. Viure

E. Garrell

Llerona
El Casal Parroquial de Santa Maria de Llerona va organitzar el 53è
Homenatge a la Gent Gran del poble el diumenge 22 de maig. La festa, un reconeixement als avis i àvies de Llerona, va aplegar una setantena de persones. La jornada va transcórrer segons el previst en
un ambient festiu i de germanor. El diaca Josep Maria Fernández va
oficiar una missa especial per a l’ocasió a l’església de Santa Maria
amb un concert de la coral Xeremella de La Cívica. A continuació, es
va oferir un vermut i un dinar al casal.

Dinar de la gent gran al Casal Parroquial de Santa Maria de Llerona

Projecció de l’audiovisual al Casal Cultural de Corró d’Avall

Catifes acolorides per Corpus

C

Catifes de Corró d’Avall
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Totes les fotografies al
Flickr
Ajuntament de les Franqueses
del Vallès

E. Garrell

E. Garrell

orró d’Avall i Corró d’Amunt van celebrar la festivitat de Corpus Christi amb la confecció de catifes de flors i serradures
i les processons per venerar l’eucaristia. La festa va celebrar-se el diumenge 29 de maig. Nombrosos voluntaris i voluntàries van matinar per preparar les catifes. Els mossens Sergi
González i Josep Cardús van oficiar les misses a cada parròquia.

Catifes de Corró d’Amunt

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Gran ambient a la festa d’inici dels
patis oberts de l’Escola Colors

E. Garrell

E

l dissabte 28 de maig al matí va tenir lloc una jornada festiva
per donar el tret d’inici a la iniciativa conjunta de l’Ajuntament
i de l’Escola Colors d’obrir el pati d’aquest centre a la ciutadania fora de l’horari lectiu, dins del Projecte Patis Oberts,
de l’àrea d’Educació.
Per inaugurar l’obertura del pati, l’AMPA de l’escola va organitzar una cursa que va comptar amb 181 participants. També es van
programar diversos tallers, a càrrec de la Taula d’Entitats per la Millora de Bellavista i el Pla de Barris amb la col·laboració de l’Associació Espai Nadó-Infant.
La directora de l’Escola Colors, Carme Real, va dir que s’ha complert un dels objectius del centre, que era obrir les portes al barri
per acostar-se a la comunitat. És amb aquest objectiu que l’Ajuntament ha fet una inversió per condicionar l’espai per a aquest nou ús.
Tothom que ho vulgui podrà utilitzar la instal·lació en el següent
horari, el mateix que el del pati de l’Escola Joan Sanpera i Torras:
• D’abril a setembre: dissabte, diumenge i festius, de 9 a 13 h
i de 16 a 20 h. En vacances escolars, del 24 de juny a l’11 de
setembre, de 16 a 20 h. A l’agost, de 9 a 20 h.
• D’octubre a març: dissabte, diumenge i festius, de 9 a 13 h i de
16 a 18 h. En vacances escolars (Nadal i Setmana Santa) de 16
a 18 h.

Les entitats van preparar tallers de motius primaverals

Totes les fotografies al
Flickr
Ajuntament de les Franqueses
del Vallès

La Biblioteca al
Món Sant Benet

Més gent que mai a
la Romería

E

E

ls dies 10, 11 i 12 de juny va tenir lloc al bosquet de Can Ribas
una de les nou edicions de la Romería del Rocío més multitudinàries que es recorden. Segons Miguel Sánchez, president
de la Hermandad Rociera de Bellavista, entitat organitzadora
de l’esdeveniment, “hi ha hagut més gent que mai i tothom n’ha quedat encantat”. Una de les novetats d’enguany va ser la durada de la
festa, que va allargar-se durant tres dies.

Totes les fotografies al
Flickr
Ajuntament de les Franqueses
del Vallès

E. Garrell

Biblioteca Municipal

l diumenge 5 de juny es va celebrar la setena sortida cultural
que organitza la Biblioteca Municipal, amb motiu de l’argument de la novel·la L’últim abat, de Martí Gironell. Enguany,
la trentena de participants va gaudir d’un recorregut pel monestir de Sant Benet a Sant Fruitós de Bages, un dels conjunts monàstics de l’edat mitjana més ben conservats de Catalunya.
De la mà d’una de les guies del monestir, els assistents van tenir
l’oportunitat de viatjar en el temps i conèixer la història del monument, des de la seva fundació l’any 960 fins a l’any 1835, moment en
què desapareix definitivament la comunitat monàstica com a conseqüència de la desamortització de Mendizábal.
El recinte va patir l’abandonament fins que el 1907 va ser adquirit
per la família de l’artista Ramon Casas, la qual, de la mà de l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch, va iniciar-ne la recuperació.

Fotografia del grup participant

Les autoritats van fer una ofrena floral a la plaça de l’Ajuntament
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[ agenda ]
FESTA MAJOR DE
BELLAVISTA
30 de juny i 1, 2 i 3 de juliol

Guillots i Suats

@guillotsisuats

Bruixes de Centelles
22 h Recorregut: plaça de l’Esbarjo, carrer de
la Travessia, carrer de Barcelona, carrer dels
Ametllers, carrer de Menorca i plaça Major
Org. Grup de Diables Els Encendraires

Arrossada popular. Preu: 5 euros. Inscripcions:
al Bar L’Espiga i al Casal d’Avis i Centre Social de
Bellavista i 1 h abans a la mateixa plaça
14 h Plaça Major
Org. Comissió de Festes de Bellavista

Presentació de la festa
23 h Plaça Major
Org. Comissió de Festes de Bellavista

Cinema a la fresca: Inside Out
22 h Plaça Major
Org. Comissió de Festes de Bellavista

01 divendres
Espectacle de titelles: Els músics de Bremen a
càrrec del grup Xip Xap
11.30 h Plaça Major
Org. Comissió de Festes de Bellavista
Torneig de petanca. Inscripcions: al Casal d’Avis
i Centre Social de Bellavista
16 h Pistes del casal
Org. Casal d’Avis i Centre Social de Bellavista
2n Torneig de futbol 7 dels Guillots i els Suats
(femení i masculí). Preu: 50 euros per equip
16.30-22 h Zona Esportiva Municipal
Org. Guillots i Suats
Mostra d’entitats de Bellavista: Escola de Dansa
Endansa i Cor Hermandad Rociera de Bellavista
19 h Plaça Major
Org. Comissió de Festes de Bellavista
Ball de la gent gran amb l’actuació del músic
Juan Abarca
20 h Plaça Major
Org. Comissió de Festes de Bellavista
Col·l. Casal d’Avis i Centre Social de Bellavista
Correfoc infernal amb el Grup de Diables Els
Encendraires i la colla convidada Cabrons i
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M. Viure

4a Caminada nocturna. Preu: 3 euros i gratuït
per als menors 10 anys. Inscripcions: el mateix
dia a les 20.30 h
21.30 h Sortida des de la plaça Major
Org. Guillots i Suats

M. Viure

30 dijous (juny)

Ball per a tothom amb l’Orquestra Taxman
23.15 h Plaça Major
Org. Comissió de Festes de Bellavista
Canya jove amb el DJ Josenaguer
01 h Plaça Major
Org. Comissió de Festes de Bellavista i Guillots
i Suats

02 dissabte
Campionat de tir
9 h Camp de tir de les Franqueses
Org. Societat de Caçadors de Bellavista
Cronoescalada virtual
10-13 h Plaça Major
Org. Club Ciclista Bellavista
Xocolatada popular
10.30 h Plaça Major
Org. Guillots i Suats i Hermandad Rociera

Mostra de cultura tradicional: Associació
de Gegants de les Franqueses, Associació
Sardanistes Franquesins, Casal Infantil
Municipal, Centre Municipal de Joves, Grup de
Diables Els Encendraires i Guillots i Suats
18 h Plaça Major
Org. Comissió de Festes de Bellavista
Correfoc infantil amb el Grup de Diables Els
Encendraires i la colla convidada Malsons de la
Vella de Gràcia
22 h Recorregut: plaça de l’Esbarjo, carrer de
la Travessia, carrer de Barcelona, carrer dels
Ametllers, carrer de Menorca i plaça Major
Org. Grup de Diables Els Encendraires
Correaigua infantil i juvenil i trobada de
flotadors originals (porteu-lo fet de casa)
23 h Passeig d’Andalusia
Org. Casal Infantil Municipal de Bellavista i
Centre Municipal de Joves de Bellavista
Kraken-La Resaca Pirata. Cal fer una tripulació
de 6 persones. Activitat recomanada per a
majors de 18 anys. Inscripcions: de 21 a 22 h a la
plaça Major
23-01.30 h Plaça Nova
Org. Guillots i Suats

Espectacle d’animació i festa de l’escuma a
càrrec del grup ¾ de 15
11 h Plaça Major
Org. Comissió de Festes de Bellavista

Ball per a tothom amb l’Orquestra Sabor Sabor
23.30 Plaça Major
Org. Comissió de Festes de Bellavista

Vermut solidari
13 h Plaça Major
Org. Associació de Botiguers, Comerciants i
Professionals de les Franqueses

Concert jove a càrrec del grup Devuelta
02 h Plaça Major
Org. Comissió de Festes de Bellavista i Guillots
i Suats

“Pel “Setembre
juliol, beure,
fruiter,
suar
i la alegre
fresca ibuscar”
fester”

22, 23, 24, 30 i 31 de juliol

Maratafolk

@maratafolk

22 divendres

Dinar de germanor i sobretaula amb actuacions
diverses (cal portar el dinar i la beguda)
14 h Plaça Major
Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís

Teatre: El malalt imaginari, de Jean-Baptiste
Poquelin, més conegut com Molière, a càrrec del
Grup de Teatre del Centre Cultural de Marata
22 h Centre Cultural de Marata

Final del 2n Torneig de futbol 7 dels Guillots i
els Suats
17.30 h Zona Esportiva Municipal
Org. Guillots i Suats

23 dissabte

Estirada infantil de tractor
20 h Passeig d’Andalusia
Org. Guillots i Suats
Estirada de tractor per a adults
20.30 h Passeig d’Andalusia
Org. Guillots i Suats
Lliurament de premis del Torneig de petanca i
del Torneig de futbol 7
22 h Plaça Major
Org. Comissió de Festes de Bellavista

Futbol entre maratencs
10 h Camp de la Rectoria de Marata
Maratafolk a la plaça de Marata
20 h NewCat_ètnic (The New Catalan Ensemble)
presenta el seu espectacle Ruralisme il·lustrat
22 h Botifarrada popular
00 h Terratombats, rumba catalana
02 h Morena, tradipatxanga

Jocs infantils
18 h Plaça de Marata

Ball de nit amb el grup Els Miven i sorteig de
sopars
22.30 h Plaça de Marata

31 diumenge
Celebració de l’eucarística i cant dels goigs
11 h Església de Marata

Núria Artola i Txutis Marquillas

Festival de Festa Major a càrrec dels grups de
l’Escola de Dansa de l’Associació de Veïns
18 h Plaça Major
Org. Associació de Veïns de Bellavista

39è Cros popular
09 h Camins de Marata
Exposició d’obres de pintura guanyadores i
6a Mostra Infantil d’Arts Plàstiques
13 h Antiga Escola de Marata

Processó i missa de Festa Major
11.45 h Plaça Major
Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís

Juga amb les colles: jocs de taula
18 h Passeig d’Andalusia
Org. Guillots i Suats

30 dissabte

Núria Artola i Txutis Marquillas

1a Pedalada popular. Recorregut: 18 km. A
l’arribada, botifarrada per a tots els participants.
Activitat recomanada per a majors de 10 anys.
Preu: 3 euros. Inscripcions: al Bar L’Espiga i al
Bar La Plaça i 1 h abans a la mateixa sortida
09.30 h Sortida des de la plaça Major
Org. Club Ciclista Bellavista

FESTA MAJOR DE
MARATA

24 diumenge

Espectacle de varietats amb el presentador i
humorista Jordi Donate, la maga Melanie i la
vedet Katy Estrada
22.15 h Plaça Major
Org. Comissió de Festes de Bellavista

Cinema a la fresca
21 h Plaça de Marata

Festa de cloenda amb música per a tothom
23.30 h Plaça Major
Org. Comissió de Festes de Bellavista

Teatre: El malalt imaginari a càrrec del Grup de
Teatre del Centre Cultural de Marata
22 h Centre Cultural de Marata

29 divendres

Ball de l’Espolsada, el Pericó i sardanes amb La
Cobla Genisenca
12.30 h Centre Cultural de Marata

Enric Navarrete

03 diumenge

Cantada d’havaneres amb el grup Els Pirates i a
la mitja part, rom cremat
21 h Plaça de Marata
Org. Centre Cultural de Marata
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[ agenda ]
FESTA MAJOR DE
CORRÓ D’AMUNT

JULIOL

16 dissabte

01 divendres

Exhibició de karate
09 h Pavelló poliesportiu de Corró d’Avall
Org. Club Esportiu Karate Nokachi

30 dissabte

Concert Intercanvi de Cors. Amb la participació
del Cor Sjaloom de Waregem (Bèlgica), el Cor
Camins i la Coral Xeremella. Informació: 659 642
920 / intercanviscorals@gmail.com / Facebook:
Intercanvis Corals
20 h Casal Cultural de Corró d’Avall
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals

11a Caminada nocturna. Dos recorreguts: 8,5
km i 6 km. Avituallament de fruita i aigua i a
l’arribada pa amb tomàquet i pernil, fruita i
aigua. Preu: 6 euros i 3 euros per als socis i
sòcies. Inscripcions: el mateix dia a les 21 h.
Informació: 670 246 769 / 938 710 422 / 678 077
266
22 h Sortida des de les Antigues Escoles de
Corró d’Amunt
Org. Club Ciclista Corró d’Amunt

31 diumenge

Associació de Veïns Sant Mamet

4a Copa Derbi Variant. Cursa de motos de 3 h de
resistència puntuable per a la competició
11 h Camp de Can Blanxart
Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró
d’Amunt

Podreu consultar la programació dels dies 5, 6 i 7
d’agost al proper butlletí

Els Pastorets 2016-2017
Tothom que estigui interessat a
participar en Els Pastorets del
proper Nadal, ja sigui com a actor/
actriu, col·laborador/a, tècnic/a de so,
responsables de vestuari, etc.
pot trucar al 647 422 644
Org. Grup de Teatre El Coverol
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02 dissabte
Festa dels socis i sòcies de l’Associació de
Veïns de Sant Mamet de Corró d’Amunt. Preu:
consultar amb l’entitat o al web municipal.
Inscripcions: fins al 30 de juny al 678 313 534 o
662 055 360. Informació: veinscorro@gmail.com /
Facebook: Avv Corró d’Amunt Lfv
19 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. Associació de Veïns de Sant Mamet de Corró
d’Amunt

03 diumenge
Circulació de trens tripulats. La resta del mes
de juliol i agost, tancat per vacances
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

3a Diada Solidària a la plaça de l’Espolsada. Els
beneficis es destinaran a la Parròquia de Sant
Francesc d’Assís de Bellavista
18.30-22 h Tallers i animació infantil i per a
adults a càrrec de Patchwork en Compani,
Candy Room, Pell Bella, Punt de Paper, Dracs
Bruts, Little English i Viu sa; i tómbola de
joguines solidària amb la col·laboració de JAC i
Transparets
19 h Berenar solidari a càrrec de Fleca Peypoch
19.45 h Zumba a càrrec de Quo Fitness
21 h Barbacoa solidària (6 euros, inclou: entrepà,
postres i beguda) amb la col·laboració d’Arderiu;
i La Gran Rifa dels Comerços (es sortejaran
productes que han regalat els botiguers)
21.15 h Concert de la Coral Harmonia de la
Parròquia de Sant Francesc d’Assís de Bellavista
21.30 h Concert del Cor Camins de l’AMPA de
l’escola
22-24 h Concert a càrrec del grup Som Caliu,
patrocinat per Electrocamps Instal·lacions, SL, i
DJ Vine a ballar!
Org. Viu sa i Parròquia de Sant Francesc d’Assís
de Bellavista

09 dissabte
26é Torneig La Perestroika. Partits de bàsquet
(tot el dia) Pavelló poliesportiu de Corró d’Avall
Org. Associació Esportiva La Perestroika

10 diumenge
Festivitat de Sant Cristòfol, patró dels
conductors. Missa i benedicció de vehicles
12 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

12 dimarts
Sortida dels participants dels tallers de la gent
gran per assistir de públic a Divendres, de TV3
(tota la tarda) Estudis de TV3, a Sant Joan Despí

M. Viure

30 i 31 de juliol i 5, 6 i 7 d’agost

23 dissabte
Cantada d’havaneres a càrrec del grup Ultramar
19 h Antigues Escoles de Llerona
TORNEIG INTERNACIONAL D’HOQUEI XAVI
BARROSO
Partits amb els clubs participants
1, 2 i 3 de juliol Zona Esportiva Municipal de
Corró d’Amunt
Org. Club Hoquei Les Franqueses

“Pluja per Sant Cristòfol, bones
“Setembre
figues defruiter,
moro;
pluja per Santa Anna,alegre
ja és tardana”
i fester”

ACTIVITATS

www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitatsesportives-i-de-lleure
ACTIVITATS D’ESTIU

Morguefile

Freepik

CINEMA A LA FRESCA

Sessió de cinema després de la missa de 20 h
Ds. 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol
20 h Església de Santa Eulàlia de Corró
d’Avall
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró
d’Avall

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

CURSOS DE L’ASSOCIACIÓ CÍVICA I
CULTURAL DE CORRÓ D’AVALL
• Tai-txi. Dl. de 20.30 a 21.30 h
• Pilates. Dt. de 19.30 a 20.20 h
• Teatrívica canalla. Dc. de 17 a 18.30 h.
Activitat per a infants de 5 a 11 anys (es
fa al Casal Cultural de Corró d’Avall)
• Zumba. Dc. de 20 a 20.50 h i dv. de 19.30
a 20.20 h
• Coral Xeremella. Dj. de 21 a 22.30 h
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

L’agenda queda subjecta
a possibles canvis.
www.lesfranqueses.cat

Casals, colònies, campaments, tennis, pàdel,
futbol, bàsquet, handbol, hoquei, natació, etc.
En aquest enllaç trobareu
informació sobre totes les
activitats, també sobre els
processos d’inscripció

CASAL D’ESTIU DE CIÈNCIA I NOVES
TECNOLOGIES: ESCOLA D’INVENTORS
Del 27 de juny al 29 de juliol
De dl. a dv. de 9 a 14 h Can Font-Centre d’Art i
Noves Tecnologies
Inscripcions i informació: 938 403 375 /
canfont@lesfranqueses.cat
Org. Can Font-Centre d’Art i Noves
Tecnologies
CASAL D’ESTIU DE LA TEIA EMOCIONS:
ESCOLA JEDI
Del 27 de juny al 5 d’agost
De dl. a dv. de 9 a 13 h Plaça de Can Prat, 2
Inscripcions i informació: 663 13 23 66 /
la_teia@hotmail.com / www.lateia.cat
Org. La Teia Emocions
ARTEMISIA, ART & TENDÈNCIES
Dv. 1 de juliol, a les 20 h
• Inauguració de l’exposició de pintures
Encretonne, de l’artista Higinia Bernad
(es podrà visitar fins al 31 de juliol)
Dv. 22 de juliol, a les 19 h
• Visita guiada a l’exposició i copa de cava
amb l’artista. Confirmar l’assistència a
info@artemisiacultura.com
Informació: www.artemisiacultura.com
Org. Artemisia, Art & Tendències

ACTIVITATS ESPORTIVES 2016-2017
Bàsquet, handbol, tennis, pàdel, bàdminton,
karate, i activitats esportives a les escoles
del municipi (psicomotricitat, prebenjamí i
aeròbic)
Inscripcions:
• Per als esportistes que ja hagueu
realitzat alguna activitat durant la
temporada anterior podeu renovar la
inscripció del 27 de juny al 15 de juliol
• Per a noves inscripcions s’obrirà el
termini de l’11 al 22 de juliol i a partir de
l’1 de setembre (fins que s’exhaureixin
les places de cada grup i de cada
modalitat esportiva)
Les inscripcions es tramiten a les oficines
de l’àrea d’Esports de dl. a dj. de 9 a 14 h i de
16.30 a 19 h i dv. de 9 a 14 h
Documentació necessària: fotocòpia del
DNI, fotocòpia de la targeta sanitària, dades
bancàries, pagament del primer trimestre
i el mes de setembre (bàsquet i handbol)
+ tramitació de la mútua esportiva +
equipament esportiu
CASAL DE SETEMBRE

Pexels

GRANOLLERS CUP
Torneig internacional d’handbol on es
disputen partits amb els clubs participants
Del 30 de juny al 3 de juliol Zona Esportiva
Municipal de Corró d’Avall
Informació: www.granollerscup.com
Org. Club Balonmano Granollers i Associació
Esportiva Handbol Les Franqueses

Jocs, cançons, contes i aventures
De l’1 al 9 de setembre
De dl. a dv. de 9 a 13 h Centre Cultural de
Bellavista i Centre Cultural Can Ganduxer
Serveis opcionals: acollida, menjador i casal
de tarda (subjectes a un mínim d’inscripcions)
Preu: 50 euros (42,50 euros per al segon o
més germans/es)
Inscripcions: del 18 al 29 de juliol, de dl. a dv.,
de 9 a 13 h, a un dels quatre casals infantils
municipals d’estiu (a Bellavista, Corró
d’Amunt, Corró d’Avall i Llerona) o de dl. a dv.,
de 15 a 17 h, al Centre Cultural de Bellavista
Informació: 938 405 781 / casalsinfantils@
lesfranqueses.cat
Org. Casals infantils municipals
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[ grups polítics ]
Francesc Colomé
Regidor del grup polític municipal Convergència i Unió (CiU)
SENSE PRESSUPOSTOS: a causa de l’esmena a la totalitat de la CUP, el Parlament de Catalunya NO va aprovar els pressupostos de la Generalitat per a 2016 i NO es podrà aplicar el pla de xoc en l’àmbit social en les següents matèries: 1. Ensenyament 32 M€ (NO a incremantar
les beques menjador, la dotació de transport escolar, la convocatòria de beques menjador de 0 a 3 anys, la contractació de personal docent
per a centres de màxima complexitat); 2. Salut 103,3 M€ (NO a la reducció d’un 50% del temps mitjà de les llistes d’espera de primera visita
a l’especialista, reducció del 10% de les llistes d’espera quirúrgiques, reobertura/recuperació d’horaris de CAP, garantir l’accés de forma
universal als tractaments farmacològics a les persones, garantir la igualtat d’accés a totes les dones a la reproducció assistida); 3. Treball,
Afers Socials i Famílies 120 M€ (NO a la renda mínima d’inserció per a 5.830 nous beneficiaris, increment de places residencials d’atenció a
la gent gran i persones amb discapacitat, increment dotació serveis d’atenció domiciliària per a persones amb dependència prestats pels ens
locals); 4. Governació i Administracions Públiques i Habitatge 20 M€ (NO a l’emergència d’habitatge i a la política de prevenció de desnonaments per causa econòmica i social, que arribaria a 6.500 famílies); 5. Empresa i Coneixement 10 M€ (NO a garantir els subministraments
bàsics a les persones que tinguin reconeguda la vulnerabilitat econòmica en situació de pobresa energètica establerta pels serveis socials
per a uns 30.000 beneficiaris). NO als pressupostos més socials de la història. Algú ho havia de dir!

Rafael Bernabé
Portaveu del grup polític municipal Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E)
VISITA GUIADA A JOAN CAMPS 1a PART. Aquest any he recorregut les 5 escoles de Primària en les jornades de portes obertes. La impressió
que em vaig endur de totes elles va ser molt positiva quant a model educatiu. Tots els docents, alumnes i AMPA van fer una gran feina d’acollida. Crec sincerament que tenim un molt bon nivell educatiu en el nostre poble. Cada any hi ha una escola de moda. Ja sigui pels comentaris en
escoles bressol, grups de lactància o trobades informals en els parcs infantils. Sempre hi ha una o dues escoles que aquell any s’emporten
la palma. Però des de ja fa uns anys hi ha una escola que és la menys demandada. És l’Escola Bellavista-Joan Camps. Vull parlar del que
vaig veure com a pare en la seva visita. Demano disculpes si molesto però és una opinió personal. Físicament és un centre ampli, amb un
bon pati i la biblioteca municipal a tocar, punt fort. El nombre de pares que van visitar l’escola va ser el més baix amb diferència. Una escola
que no es fa l’esforç de conèixer i que té mala premsa difícilment pot tenir demanda, punt feble. L’explicació del model pedagògic per part de
l’equip docent va ser possiblement la més fluixa de les cinc escoles, de peu, al vestíbul i amb unes fotocòpies. Va anar millorant amb la visita
i l’acollida final de l’AMPA, amb cafè i pastes i una bona tertúlia. Allà vaig saber de primera mà com els pares s’estimen aquesta escola. Totes
les aules amb pissarra digital, l’aula d’acollida transformada en aula de reforç, mantenint el professorat, la ràtio més baixa de tot el municipi
d’alumne/aula i un equip docent consolidat són punts forts. En el proper escrit continuaré per manca d’espai.

Juan Antonio Corchado
Portaveu del polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSCCP)
EL PSC éS L’úNIC PARTIT QUE POT GARANTIR LA GOVERNABILITAT I ESTABILITAT DE LES FRANQUESES. Hem deixat de costat els interessos de partit, per posar com no podia ser d’una altra manera els interessos dels nostres veïns per sobre de tot i repeteixo de tot. En
aquests moments el més important són les necessitats dels franquesins i franquesines i un govern en minoria no podia garantir aquestes
necessitats, avui els veritables protagonistes d’aquest pacte són els nostres veïns i veïnes. Hem de recordar la urgència de l’ara, perquè
és ara quan després d’un any, amb un govern en minoria hem pogut comprovar que un govern en aquestes condicions no té la capacitat de
treball que les Franqueses necessita. Per això fem un pas endavant i entrem al govern, volem ser útils i decisius. Estarem on ens agrada
estar amb les mànigues arremangades i amb els nostres despatxos al carrer, plaça a plaça carrer a carrer escoltant els problemes reals
dels nostres veïns per intentar donar solució als màxims problemes possibles. Estic convençut que des d’un ajuntament es pot canviar la
vida de les persones, al Govern podrem fer realitat tots els projectes que portem al nostre programa, un programa fet per els nostres veïns
i veïnes. Això és el que el PSC vol fer en aquesta nova etapa, ajudar als nostres veïns, i no deixar a ningú enrere. Ells i elles són els que més
ens necessiten i als quals no podem defraudar.
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Àngel Profitós
Portaveu del grup polític municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal
(ERC-AM)
Escric el 10 de juny, i vostès llegiran el butlletí al juliol. Per això, saben coses que jo no sé, ara mateix. Saben com han anat les eleccions
espanyoles; saben quin és l’estat del Procés i d’una Generalitat amb pressupostos prorrogats després del cop de mà (o de puny?) dels que
havien signat un acord d’estabilitat; saben si la incorporació al govern de les Franqueses (suposo que el butlletí en va ple) ja fa un mes dels
regidors del PSC, tots amb sou, ha representat alguna cosa i es van tirant endavant (i en quin sentit) alguns dels temes pendents, molts dels
quals aquests mateixos partits són responsables d’haver deixat empantanegats en governs dels darrers anys. Tots sabem i patim quina ha
estat l’herència de les anteriors obres d’aquesta coalició: qui va parir els semàfors (i com), qui va permetre que el Mercadona arribés fins
on ha arribat, qui va tirar endavant, i com, un projecte de rotonda sense cap consens, qui va deixar com està l’edifici dit del centre cultural
a Corró d’Avall (ara hi ha pressa per tornar a posar totxanes, sembla), qui va deixar aturat el parc del Falgar i la Verneda... Veurem, a partir
d’ara, si el govern compleix el compromís signat de tirar-lo endavant aquest any, veurem com es tracta al comerç de les Franqueses, veurem
què fan (o no fan) ara que són molts. Ja hem vist com els vots del nostre alcalde, el PSC, i el regidor de Podemos de ILFC impedeixen que hi
hagi cap estelada al monument de l’Onze de setembre. Una cosa cal reconèixer al portaveu del PSC. Va dir que volien millorar la vida de les
famílies de les Franqueses. De moment han millorat la de les seves tres. Tot és començar.

Francesc Torné
Portaveu del grup polític municipal Convergència per Les Franqueses (CpF)
ADJUDIQUEN EL DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES SENSE RECUPERAR-NE EL SEU VALOR. Incomprensiblement, el govern ha adjudicat les instal·lacions del Dipòsit municipal de vehicles sense recuperar-ne el valor de les instal·lacions, el que va invertir l’Ajuntament per
construir aquest equipament destinat a guardar-hi els vehicles recollits a la via pública a l’espera que sortissin a subhasta o es realitzés el
tràmit pertinent. El govern municipal, amb l’ànim d’obtenir recursos dels terrenys de propietat municipal, va treure a concurs els terrenys
que tenia buits en el Polígon Pla de Llerona per tal de construir-hi un aparcament de camions i altres serveis a l’entorn dels vehicles grans,
com una benzinera, un taller, etc., però per motius que desconeixem, es va treure a concurs el Dipòsit municipal de vehicles sense valorar-ne
les instal·lacions existents i, per tant, el contractista no està obligat a pagar el que val ni a fer-ne un de nou. Aquesta acció ha acabat molt
malament per al nostre Ajuntament, ja que el contractista no ha hagut de pagar una instal·lació que donava molt servei i, a més, ara l’Ajuntament ha de pagar 5.600 euros l’any per tenir els vehicles en l’aparcament de camions. En definitiva, el govern ha fet el negoci d’en Robert
de les Cabres.

Javier Álvarez
Portaveu del grup polític municipal Partit Popular de Catalunya (PPC)
SOLUCIONES PARA PROBLEMAS REALES. Una vez más, queremos agradecer a todas las personas del municipio que siempre han confiado
en nuestras siglas, nos han apoyado y nos han respaldado en todas las elecciones y sabemos que seguirán haciéndolo de una forma incondicional. Y estamos seguros de ello, porque representamos al partido que verdaderamente ha trabajado con seriedad para poder ofrecer respuestas efectivas a las grandes preocupaciones que existen en la sociedad actual. El programa electoral del 26J fue elaborado por un equipo
serio y solvente, que saben cómo trabajar para que las cosas funcionen con efectividad. Se asumieron nuevos retos como, por ejemplo, la
conciliación familiar, o las reformas necesarias para disfrutar de un sistema educativo moderno y de calidad. Se trabajó también para poderles garantizar a nuestros mayores que sus pensiones se revaloricen año tras año; una parte fundamental se basó también en la formulación
de propuestas para apoyar a los autónomos y a los emprendedores que, en definitiva, son el auténtico motor de nuestra economía. Otro punto
supremamente importante se basó en el impulso que se le tiene que dar a nuestro sistema sanitario, ya que es uno de los más avanzados
del mundo. En definitiva se trabajó para alcanzar de manera sólida lo que ya hemos conseguido últimamente: que un futuro de esperanza
llegue a cada hogar, a cada ciudadano; hoy en día ya no hablamos más de crisis ni de recesión económica –como lo hicimos en el 2011–, sino
de recuperación económica y de dar solución a los problemas reales de las personas. Para todo ello: ¡siempre es mejor sumar que no restar!
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M. Viure

FESTA MAJOR DE BELLAVISTA 30 de juny i 1, 2 i 3 de juliol

Enric Navarrete

FESTA MAJOR DE MARATA 22, 23, 24, 30 i 31 de juliol

Club Ciclista Corró d’Amunt

FESTA MAJOR DE CORRÓ D’AMUNT 30 i 31 de juliol i 5, 6 i 7 d’agost

