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5 pobles 1 municipi: En aquesta editorial 
repassaré les inversions urbanístiques 
més rellevants a realitzar a Bellavista 
(8605 habitants) i Corró d’Avall (9.261 
habitants) i l’estat en què es troben. 
BELLAVISTA: Construcció d’una resi-
dència d’avis i centre de dia a la parcel-
la d’equipaments del carrer del Terme. 
Hem canviat els paràmetres urbanístics 
de la parcel·la i estem pendents de la 
seva aprovació definitiva per part de la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona. 
Aquest canvi permetrà la construcció 
d’una residència d’avis de 104 places 
i un centre de dia de 24 places. Estem 
negociant amb la Generalitat de Catalu-
nya la concertació de places públiques. 
Abans de l’estiu traurem a concurs pú-
blic la seva construcció i gestió. 2 i 3 fase 

remodelació zona equipaments del carrer Rosselló. En breu traurem a concurs públic 
l’execució de les obres d’urbanització en base al projecte aprovat per poder obrir aquest 
espai a tota la ciutadania. Si res s’encalla les obres començaran aquest estiu. Remode-
lació del camp de futbol7. S’hi construiran uns vestidors nous i es remodelarà la zona de 
bar. Esperem que entri en funcionament la propera temporada, setembre 2017. Connexió 
Bellavista amb zona esportiva Corró d’Avall per a vianants i bicicletes. Estem fent pro-
jecte per tal de connectar, mitjançant túnel per sota la via del tren, el carrer Aragó amb 
la zona esportiva municipal (a tocar de la ronda) i realitzar passeig fins al parc del Mas 
Colomé. Ho posarem en pressupostos de 2018. Totes aquestes inversions estan dins del 
pla de barris de Bellavista i per tant finançades en part per la Generalitat de Catalunya. 

CORRÓ D’AVALL: Centre Cultural del carrer Tagamanent (transformat en un Centre 
Atenció Primària, una biblioteca i un nou pavelló). Hem adjudicat la redacció del projecte 
bàsic, executiu i direcció d’obra. Tenen tres mesos per tal de redactar-lo. La previsió 
és que les obres comencin abans de final d’any, (pensem en setembre) amb una durada 
aproximada de 10 mesos. Sector R (Can Ganduxer i zona del cementiri). Hem adjudicat la 
redacció de la modificació del pla parcial, projecte d’urbanització i projecte de reparcel-
lació. Aquesta zona urbana que figura en el pla general ens permetrà posar sol urbà 
al mercat (unifamiliars allades, unifamiliars aparellades i plurifamiliars) i aconseguir 
una zona nova d’equipaments de prop de 8000m2 i que en un futur podem destinar a la 
construcció d’un equipament esportiu necessari al municipi degut al seu augment de 
població. Unitat d’Actuació 21 (Carrer Sant Joaquim i continuació del Carrer Sant Antoni). 
Hem de treure la zona industrial de dins del teixit urbà! Els nostres serveis tècnics estan 
dibuixant com ha de ser per tal de crear un eix que uneixi plaça de l’Ajuntament, Rambla, 
Passeig dels Til·lers, UA21 i plaça de l’Espolsada. En breu en tindreu més notícies. Plaça 
de d’Espolsada. Tancament definitiu de la plaça i prioritat invertida a la cruïlla carrer 
Sant Ponç amb carrer de l’Alba per connectar la plaça Espolsada amb la plaça Muriel 
Casals, abans de l’estiu i prèvia notificació als veïns i veïnes i locals comercials perquè 
en puguin dir la seva. En el proper butlletí, Llerona, Corró d’Amunt i Marata. 

28a Fira de Sant Ponç
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[ actualitat ]

Dades d’atur a la baixa en una població 
creixent a les Franqueses

L
es dades d’atur dels últims mesos mostren una tendència a la 
baixa. A més, tenint en compte que les Franqueses és un mu-
nicipi que ha crescut en nombre d’habitants, les xifres d’atur 
a la baixa encara prenen més rellevància. El mes de març de 

2013, per exemple, amb una població de poc més de 19.400 habitants, 
hi havia registrades més de 1.900 persones en situació d’atur. En can-
vi, aquest mes de març s’ha tancat amb poc més de 1.200 amb una 
població creixent de gairebé 19.800 habitants. 

Durant aquests anys, l’Ajuntament de les Franqueses ha 
augmentat les polítiques econòmiques i socials adreçades a donar 
un impuls i un acompanyament a les persones amb dificultats per 
trobar un lloc de feina. En aquest sentit, cal destacar que els plans 
d’ocupació han estat claus. Aquest 2017, un total de 57 persones, 
34 homes i 23 dones, han format part de plans d’ocupació i 24 estan 
relacionats amb el Pla de Barris. Cal destacar una modalitat de pla 
d’ocupació molt positiva que ha aportat bons resultats al municipi. Es 
tracta de les subvencions a la contractació de persones en situació 
d’atur que es fa a les empreses. L’Ajuntament aporta una part dels 
diners destinats als plans d’ocupació a la contractació de treballadors 

L’Ajuntament aposta per les subvencions a les empreses per a 
la creació de llocs de treball

per part de les empreses del territori amb la condició que hi hagi una 
relació laboral mínima de sis mesos. Des de Dinamització Econòmica 
es valora molt positivament la iniciativa perquè moltes vegades 
aquestes relacions contractuals tenen continuïtat després del període 
subvencionat. Aquest fet és molt important tenint en compte que els 
plans d’ocupació que fa directament l’Ajuntament tenen una durada 
màxima determinada. Durant el 2016 es van fer 13 contractacions 
mitjançant una subvenció a l’empresa. 

El teixit industrial del municipi també és essencial per a la millora 
de les dades econòmiques i d’atur. A les Franqueses la indústria es 
concentra a tres polígons, el Pla de Llerona, Congost i Ramassà. A les 
Franqueses actualment hi ha censades més de 1.000 activitats. Un dels 
projectes importants previstos al municipi és el desenvolupament del 
Sector N, que es farà a una zona propera a la carretera de Granollers 
a Cardedeu. En aquest punt es crearà un nou polígon de 450.000 
metres quadrats i, a més, hi ha prevista la construcció del Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada, que impulsa el Club Natació 
Granollers. El projecte d’urbanització del Sector N ja està aprovat i 
properament es farà l’adjudicació de les obres. 

Aquest 2017, un total de 57 persones han format part de plans d’ocupació i 24 estan relacionats amb el Pla de Barris



5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

5

L
es dades d’atur comencen a pujar amb força a les Franqueses 
durant els anys 2008 i 2009, però és al 2013 quan arriba a xifres 
màximes. Ara, poc a poc, sembla que la situació es comença a 
normalitzar i les dades van baixant per intentar arribar a núme-

ros semblants a abans de la crisi. En tots aquests anys, des de l’Ajun-
tament s’han fet esforços per pal·liar les conseqüències de la pèrdua 
de llocs de treball i s’han fixat nous objectius per ajudar a les persones 
en situació d’atur a trobar un nou rumb. En aquest sentit, ha estat clau 
la tasca desenvolupada des del servei de Dinamització Econòmica, si-
tuat a Can Ribas-Centre de Recursos Agraris, i que ha fixat els seus 
esforços sobretot en l’acompanyament a l’usuari.

Els serveis que s’ofereixen poden anar en dos sentits, cap a 
l’emprenedor que vol assessorament per començar el seu propi 
negoci o cap a l’ajut de recerca de feina per a les persones que 
tenen la intenció de treballar per compte aliè. Aquest últim pot ser 
usuari de la borsa de treball i consultar les ofertes gestionades des 
d’aquest servei. Cal tenir en compte que els usuaris són de perfils 

Les Franqueses s’ha convertit en un referent a la comarca 
com a Punt d’Atenció a l’Emprenedor

Augmenta el nombre d’ofertes de feina 
gestionades per Dinamització Econòmica

Reempresa té com a objectiu donar continuïtat a un negoci encara viable

diferents i no tothom sap com començar a buscar feina. Per això, a 
Can Ribas poden fer servir per lliure uns ordinadors habilitats o, si 
necessiten assessorament, poden demanar cita amb un tècnic. Les 
dades d’ofertes gestionades són positives. A principi del mes d’abril 
ja s’han gestionat 66 ofertes de feina, mentre que a la mateixa data 
de l’any passat la xifra era de 48. Des de Dinamització Econòmica 
també destaquen que cada vegada han de buscar més candidats 
perquè troben que els seus usuaris ja tenen ocupació. Una altra 
dada destacable és que moltes de les ofertes rebudes van dirigides a 
personal qualificat. 

Durant els anys de crisi, el perfil que més ha augmentat és el 
de treballador autònom, el que ha decidit emprendre i muntar el 
seu propi negoci. Conscients d’aquest fet, les Franqueses del Vallès 
s’ha convertit en un referent a la comarca com a Punt d’Atenció 
a l’Emprenedor (PAE). Una iniciativa que s’ha portat a terme en 
conveni amb el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i la Diputació 
de Barcelona. Aquest servei ofereix la possibilitat de tramitar 
altes d’autònoms, Societat de Responsabilitat Limitada, i Societats 
Limitades Nova Empresa de manera gratuïta. Això suposa un estalvi 
econòmic i facilita els tràmits als emprenedors. Només en el cas de 
la creació d’una SL, que cal la signatura d’un notari, s’ha de pagar un 
petit import. Qui es decideix per muntar el seu propi negoci també pot 
demanar assessorament, un pla de viabilitat, i fins i tot un seguiment 
posterior que s’atorga a algunes empreses. Durant 2016, Dinamització 
Econòmica ha fet seguiment de 15 empreses, que han sumat una 
facturació de més de 500.000 euros i han creat 18 llocs de treball. 

Trobar continuïtat al negoci
L’any 2014, l’Ajuntament de les Franqueses també s’afegeix al 

projecte Reempresa, dedicat a posar en contacte algú que vol deixar 
un negoci que encara és viable amb un emprenedor que busca una 
empresa en funcionament. Les dades de 2016 situen les Franqueses 
del Vallès en el número 14 del rànquing de municipis de la província 
de Barcelona. I és que vam atendre 16 reemprenedors, 3 cedents i 
es van tancar 5 casos d’èxit. El nou model econòmic que ha derivat 
de la crisi ha generat l’interès per la recerca de negocis que ja estan 
creats, buscant estalviar-se les despeses que suposa començar un 
negoci des de l’inici. 
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[ actualitat ]

L
es millores de la Policia Local són una prioritat per a l’Ajunta-
ment de les Franqueses del Vallès. Així ho han assegurat tant 
l’alcalde, Francesc Colomé (CiU), com el regidor de Seguretat 
Ciutadana, Joan Antoni Marín (PSC), durant la commemoració 

del patró de la Policia Local, que també ha comptat amb l’assistència de 

L’Ajuntament convocarà 5 places per 
arribar als 32 efectius de la Policia Local

D
es del 14 de març hi ha disponibles dos desfibril·ladors públics 
nous a les Franqueses. Un s’ha instal·lat a la façana de l’hotel 
d’entitats de la plaça de l’Ajuntament, i l’altre a la plaça Major 
de Bellavista. L’Ajuntament de les Franqueses els ha adquirit a 

través d’una subvenció que es va demanar des de l’àrea de Sanitat i Salut 
Pública a la Diputació de Barcelona.

Miquel Àngel Escobar, delegat territorial del govern de la Generalitat. 
En aquest sentit, tots dos han anunciat que properament es convocaran 
cinc places per arribar als 32 efectius de la Policia Local. La previsió és 
que la convocatòria es faci abans de l’estiu d’aquest any.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Antoni Marín, també ha 
destacat les millores del conveni i la recuperació dels agents cívics 
gràcies als plans d’ocupació. A més, Marín ha avançat que estan 
treballant en l’elaboració d’una nova ordenança de civisme i convivència 
que estarà enllestida en els propers mesos. El regidor també ha afirmat 
que un altre dels objectius és continuar treballant per trobar un lloc 
definitiu per a la Policia Local.

L’acte ha finalitzat amb un reconeixement i l’entrega d’un diploma a 
diversos agents de la Policia Local per algunes actuacions destacables. 
L’inspector de la Policia Local, Xavier López, també ha volgut reconèixer 
la tasca de dos socorristes, Eliseu Poch i Moisés Vega, per salvar la 
vida a un nen de sis any a la piscina l’estiu passat; així com a la feina 
de voluntariat que han dut a terme la Unió Ciclista les Franqueses, el 
Club Ciclista Corró d’Amunt, el Club Ciclista Granollers i el Patronat 
Municipal d’Esports durant el pas de la Volta Ciclista a Catalunya 2017. 

S’instal·len 2 nous desfibril·ladors a 
les Franqueses

Moisés Vega i Eliseu Poch, socorristes homenatjats

Desfibril·lador situat a la plaça de l’Ajuntament

Hi ha 6 desfibril·ladors més a les Franqueses repartits al pavelló 
poliesportiu municipal, al Complex Esportiu Municipal, al camp de futbol 
municipal de Corró d’Avall, a la Zona Esportiva de Llerona, a les zones 
esportives municipals de Bellavista i Corró d’Amunt. N’hi ha 3 de mòbils: 
la Policia Local en té 2 i el Patronat Municipal d’Esports, 1. 
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Aprovada la nova ordenança d’ajuts 
d’antenes comunitàries 

Les bones pràctiques de l’Espai Familiar

L
’Ajuntament ha aprovat l’ordenança municipal reguladora de 
la concessió d’ajuts per a la unificació i reordenació d’antenes 
comunitàries en els edificis inclosos dins de l’àmbit del Pla de 
Barris de Bellavista. El pressupost subvencionable comprèn el 

75% del cost de la instal·lació, i el 100% del cost de la ITE i la memòria 
tècnica (IVA inclòs). Els ajuts compten amb un pressupost municipal 
de 20.000 euros per aquest 2017, al qual es podran acollir els edificis 
plurifamiliars a partir de planta baixa més una. 

U
n dels projectes socials més singulars de les Franqueses 
és l’Espai familiar. Suport a pares i mares, un servei ubi-
cat a Bellavista que treballa per la integració, participació i 
prevenció de la comunitat. Està orientat a millorar les eines 

familiars de manera dinàmica i flexible segons les necessitats espe-
cífiques de les dones, els infants i les famílies en general. Precisa-
ment, durant l’any 2016, el projecte Espai Familiar. Suport a pares i 
mares s’ha inclòs al Banc de Bones Pràctiques del Govern Local de 
la Federació de Municipis de Catalunya i de la Fundació Carles Pi i 
Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals. Van valorar el projecte com 
una experiència innovadora i de qualitat en la temàtica de la infància. 

Espai familiar

Els ajuts compten amb un pressupost municipal de 20.000 
euros per aquest 2017

L’objectiu principal d’aquest nova línia d’ajuts, que es pretén ampliar 
a tot el municipi en properes convocatòries, és impulsar la reordenació 
dels elements instal·lats a les façanes dels edificis, millorant el 
paisatge urbà del municipi,  i fomentar el compliment de la normativa 
municipal.

Si voleu més informació sobre la concessió d’ajuts per a la unificació 
i reordenació d’antenes comunitàries, podeu adreçar-vos a l’Oficina 
Tècnica del Pla de Barris situada a Bellavista Activa. 

Un dels objectius del projecte és potenciar l’exercici de 
bones pràctiques relacionals entre els membres de la família. 
Per això, funciona com un servei de suport i acompanyament 
en el propi entorn familiar amb la finalitat de millorar i facilitar 
l’organització familiar entre els seus membres i d’assegurar-ne 
una bona atenció afectiva, educativa i adequada a les necessitats 
dels fills/es.

L’Espai Familiar té capacitat per a 12 famílies que, 
aproximadament al llarg de dos anys, treballen tots els aspectes 
necessaris amb una educadora. Es treballa de forma grupal, tant 
amb els infants (que es divideixen en dos grups segons l’edat), com 
també amb les mares i pares que, un cop per setmana, es reuneixen 
i treballen les pors i les preocupacions amb l’educadora que guia 
les sessions. També es realitzen activitats familiars trimestrals en 
què hi participen tant els infants com els pares. 

Cada grup rep un tractament diferent i tracta els temes que 
l’afecten segons l’edat. En el cas del grup de mares, també es 
fomenta la igualtat d’oportunitats i es promouen les accions de canvi 
i millora per afavorir els processos d’apoderament de cadascuna 
d’elles.

L’àrea del Pla de Barris assumeix el cost del servei i l’impulsa 
en col·laboració amb l’àrea de Polítiques Socials, que és qui deriva 
les famílies necessitades, que han patit situacions extremes a 
nivell relacional o que no disposen d’una xarxa familiar cap a l’Espai 
Familiar. Les instal·lacions són al carrer Cardedeu, núm. 2-4. 
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Aprovada l’ordenança municipal de 
transparència i administració electrònica 

Uns 50.000 euros en ajuts per al 
pagament de l’IBI

P
er tal de garantir el progrés de l’administració electrònica a 
la societat del coneixement i per millorar l’eficàcia en la pres-
tació dels serveis públics han entrat en vigor les lleis 39/2015 
i 40/2015 que regulen els procediments administratius. A 

l’Ajuntament de les Franqueses l’aprovació inicial de l’ordenança 
relacionada amb aquest requisit s’ha fet efectiva al Ple municipal 
de març amb els vots a favor de CiU, PSC, ERC-AM i PP, i l’abstenció 
d’ILFC-E i CPF. 

Per tant, les Franqueses comença a aplicar el procediment admi-
nistratiu electrònic. L’aplicació servirà per millorar la seguretat i pro-
tecció de dades de caràcter personal i fomentar la innovació. La gestió 

E
ls ciutadans de les Franqueses podran sol·licitar l’ajut per al 
pagament de l’IBI al servei d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajun-
tament (SAC) o al Servei d’Atenció a la Ciutadania de Bellavis-
ta Activa en horari d’atenció al públic, fins al 31 de maig. 

Els ajuts podran arribar fins als 200 euros per contribuent, una 
mesura que compta amb un pressupost de 50.000 euros. Les llars 
amb pocs recursos podran rebre la subvenció per al pagament de 
l’Impost sobre Béns Immobles de l’habitatge habitual familiar a par-
tir del mes de setembre i fins a la finalització de l’exercici fiscal del 
2017. 

Podran acollir-se al sistema de concessió d’ajuts aquelles famí-
lies que disposen de menys capacitat econòmica, la qual es fixarà 
tenint en compte la renda de la unitat familiar per sota de la mitjana, 
que no es tingui més d’un habitatge i que aquest disposi d’un valor 

de manera telemàtica es limitarà als següents col·lectius: persones 
jurídiques, professionals col·legiats, entitats sense personalitat ju-
rídica, representants d’aquests col·lectius i tots els empleats de les 
administracions públiques. No són obligats a la tramitació electrònica 
les persones físiques i els autònoms, encara que es recomana utilit-
zar aquests canals.

Per tal d’acompanyar la ciutadania amb aquest canvi s’ofereix su-
port a tothom que el necessiti. El Servei d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament de les Franqueses i de Bellavista Activa disposarà d’un 
equipament informàtic per realitzar els tràmits, disponible de dilluns 
a divendres de 8.30 a 14 h, i dimarts i dijous de 16 a 18 h.

Si es fa a través de qualsevol ordinador, per comunicar-se per via 
telemàtica cal accedir a la seu electrònica de l’Ajuntament o dels Pa-
tronats Municipals, als següents links:

• Ajuntament: www.lesfranqueses.eadministracio.cat
• Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut: 
www.pmceij.eadministracio.cat
• Patronat Municipal d’Esports: www.pmelf.eadministracio.cat
Els sistemes de certificats digitals acceptats per la Seu Electròni-

ca de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès són els emesos pels 
següents prestadors de serveis de certificació: DNI electrònic (Mi-
nisteri de l’Interior), ACCV (Autoritat certificadora de la Generalitat 
Valenciana), CATCERT (Agència Catalana de certificació), FNMT- RCM 
(Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda), 
IZENPE (IZENPE S.A, Empresa de certificació i serveis), CAMERFIR-
MA (Autoritat de certificació de les Cambres de Comerç Espanyoles).

cadastral no superior als 100.000 euros. Per a disposar d’aquests 
ajuts, que podran arribar fins als 200 euros per contribuent, també 
serà necessari estar empadronat al municipi. 

Aquesta mesura s’aplica gràcies a l’aprovació definitiva, al mes 
de febrer, de les Bases Reguladores i la convocatòria per a la con-
cessió d’ajuts a persones per raó de capacitat econòmica, amb la 
finalitat de compensar parcialment la càrrega tributària municipal 
associada a l’habitatge habitual. 

Podeu consultar els requisits per acollir-se al 
sistema de concessió d’ajuts i la documentació que 
s’ha de presentar en aquest codi QR
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Les Franqueses estrena targeta de 
la deixalleria

Nou servei de recollida de poda

T
enir cura del medi ambient és una tasca compartida i per 
aquest motiu el consistori segueix incentivant la recollida 
de residus. S’ha enviat a totes les les llars del municipi una 
nova targeta per anar a la deixalleria que no caldrà renovar 

cada any, perquè incorpora un codi de barres personalitzat on 
queden registrades totes les visites que es realitzen a la deixalleria 
per tal de gaudir dels descomptes corresponents en la taxa de les 
escombraries. 

La targeta s’ha de presentar sempre que es vagi a la deixalleria. 
Si la targeta s’utilitza 6 cops l’any s’obté una reducció automàtica 
del 10% en la taxa de recollida de residus i si s’utilitza 12 vegades, 
la rebaixa és del 20%. Per consultar el descompte que ha acumulat 
cadascú podeu visitar la pàgina www.lesfranqueses.cat, i per resoldre 
qualsevol dubte adreçar-vos a obresiserveis@lesfranqueses.cat. Un 
cop identificat amb les dades personals, l’usuari pot accedir a l’espai 
restringit del web i consultar el seu historial. 

E
l nou contracte de servei de recollida de residus i neteja vià-
ria de les Franqueses inclou recollida de restes de poda i jardí 
a les urbanitzacions, un servei específic que s’iniciarà  l’1 de 
juny. En el cas que no pugui desplaçar-se fins a la deixalleria, 

la ciutadania que resideixi a les urbanitzacions i que generi restes de 
poda i jardí podrà sol·licitar aquest nou servei. Aquesta recollida fa-
cilitarà el tasllat d’aquests residus des dels habitatges fins a la dei-
xalleria, ja que les restes de poda, gespes i altres elements vegetals 
no es poden llençar als contenidors habituals de la via pública perquè 
han de rebre un tractament diferent.

Caldrà formalitzar la petició a les oficines de l’Ajuntament (la pe-
tició ja es pot formalitzar aquest mes de maig), i se li farà arribar una 
saca per dipositar les restes a domicili. La setmana que necessiti la 
recollida haurà d’avisar al 900 10 13 38 (de moment s’ha de fer per 
telèfon, més endavant es podrà fer de manera electrònica). La saca 
plena s’haurà de deixar davant la porta de l’habitatge el dia de reco-
llida, que serà cada dilluns a la tarda (amb previ avís). El servei serà 
setmanal entre el 15 de març i el 15 d’octubre, temporada en què es 
generen més residus d’aquest ipus. La resta de l’any, només actuarà 
1 cop al mes. 

Targeta deixalleria

Sac de poda
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[ actualitat ]

Les Franqueses dona suport a l’acollida 
immediata a Catalunya de persones 
refugiades i migrants

U
na de les mocions aprovades en l’últim Ple municipal (març de 
2017) acorda el suport de l’Ajuntament de les Franqueses per 
l’acollida immediata a Catalunya de persones refugiades i mi-
grants. L’organització municipal ajudarà a la implementació del 

Programa Català de Refugi en aquelles persones migrades que el re-
clamin i garanteix la seva col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, 
que és qui l’impulsa, i els mentors/es que formin els grups d’acollida 
d’aquest municipi.

L’acord inclou el compromís de penjar els dies 20 de juny (Dia 
Internacional del Refugiat) i 18 de desembre (Dia Internacional de 
les Persones Migrades), al balcó de l’Ajuntament, la banderola de la 
campanya “Casa nostra, casa vostra”, una campanya iniciada per la 
ciutadania catalana a què es van adherir ajuntaments com el de les 
Franqueses el mes de gener de 2017. També es buscarà un lloc per 
tal de penjar la banderola de manera permament. Amb aquest gest, 

l’Ajuntament vol animar als habitants de les Franqueses a participar 
activament de les iniciatives d’acollida i defensar els drets de les 
persones refugiades. 

Així mateix, el consistori reclamarà a l’Estat espanyol el traspàs a 
la Generalitat de la totalitat de les competències en matèria d’acollida 
i immigració i els recursos per fer-les efectives. També reclamarà 
l’establiment de vies legals i segures de manera que les persones 
refugiades puguin arribar a Catalunya amb plenes garanties i puguin 
ser reconegudes ràpidament com a sol·licitants d’asil. L’acord es 
comunicarà al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
a l’Associació pel refugi Casa Nostra, Casa Vostra, a Stop Mare 
Mortum, al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a les 
entitats municipals i al govern de l’Estat. Així ho demanava la moció 
presentada pel grup ERC-AM en què estaven d’acord tots els grups 
municipals excepte el regidor del PP, que es va abstenir en la votació.
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

L
a companyia granolleria Acte Quatre 
s’ha endut el Premi Votació de l’Espec-
tador de l’11a Mostra d’Arts Escèni-
ques “Festival dels Amateurs” que s’ha 

celebrat a les Franqueses. Segons el públic, 
la seva comèdia Les noies del calendari va 
ser la millor de les representacions d’aquesta 
edició de la mostra. El premi està dotat de 450 
euros i s’ha entregat a la companyia aquest 
30 d’abril passat en l’acte de cloenda del cicle. 
Així mateix, tots els grups participants han 
rebut un premi de participació de 540 euros.

Acte Quatre va actuar dissabte 1 d’abril al 
Casal Cultural de Corró d’Avall. La companyia 
va celebrar els seus 25 anys de trajectòria 
l’any passat i acumula més d’una onzena de 
premis en l’escena amateur catalana. Les 
noies del calendari és del dramaturg britànic 
Tim Firth. També va ser una pel.lícula amb 
guió del mateix, basada en un fets reals.

L’acte de cloenda de la Mostra va tenir lloc 
al Teatre Auditori de Bellavista, on després del 
lliurament de premis la Companyia Bratislava 
va oferir  una versió lliure de La vie parisienne, 
una opereta còmica de J. Offenbach: Oh my 
God Barcelona!. 

E
l Servei de Biblioteca de les Franqueses ha organitzat una 
matinal ornitològica per dissabte 6 de maig. De 10 a 13 h, 
s’oferiran diverses activitats el parc del Mirador per tal de 
conèixer, afavorir i crear a partir de l’observació dels ocells 

del nostre entorn més proper. És una jornada adreçada a tothom, els 
tallers són oberts i no cal inscripció prèvia. 

L’objectiu principal és proporcionar eines a infants i joves. S’hi 
realitzarà un taller d’il·lustració d’ocells emmarcat dins el projecte 
Ítaca, cultura activa per a joves; un taller per a infants on pintar 

Acte Quatre guanya el Premi Votació de 
l’Espectador del Festival dels Amateurs

Activitats per conèixer millor els ocells 
del nostre entorn

Acte Quatre, grup guanyador del “Festival dels Amateurs”

caretes d’ocell; un taller de caixes-niu que després es podran penjar 
in situ; i una sessió d’observació i anellament científic d’ocells. 

La matinal permetrà gaudir d’un dels espais naturals del 
municipi, el parc del Mirador, de la mà d’experts que aportaran 
coneixements sobre alguns dels animals que conviuen al nostre 
entorn. Les activitats són a càrrec del Grup d’Ornitologia del 
Tenes i de GEA365, que s’encarregaran de l’assistència tècnica en 
l’observació i l’anellament d’ocells, i Blanca Martí, que dirigirà el 
taller d’il·lustració.
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[ Les Franqueses en imatges ]

1.  Alumnes de l’Escola Guerau de Liost 
respresentant el musical ‘Grease’

2. Copa Catalana Internacional BTT de 
Corró d’Amunt que es va celebrar l’1 i 
2 d’abril 

3. Ylenia pavon del Club Patinatge LF 
subcampiona Catalunya i 3a Campionat 
Espanya en Figures Obligatòries

4. El Club Karate Nokachi aconsegueix 
5 pòdiums al Campionat d’Espanya

5. Activitat al parc del Mirador guiada 
per alumnes GM de l’Institut Lauro a 
alumnes de l’Escola Bellavisa-Joan 
Camps 

6. Visita de gent gran de Llerona a la 
Casa Amatller

7. En el 101è aniversari d’Alejandro 
García Preciado, veí de Corró d’Avall

8. La primera pedra de la biblioteca 
que l’AE Ramassà va posar a Camerun 
en el seu viatge esportiu i solidari

9. L’excursió de Gent Gran al Museu 
Dalí de Figueres

1

4

6

8 9

7

5

2 3

F
ra

n
ce

s
c 

L
la

d
ó



13

Sant Jordi ‘17 Més imatges al Flickr
de l’Ajuntament
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[ actualitat ]

E
l període de preinscripcions a les activitats de lleure i esporti-
ves municipals romandrà obert fins el 5 de maig. L’Ajuntament 
ofereix multitud activitats de lleure i esportives per a infants i 
joves amb l’objectiu de promocionar les activitats educatives 

durant el període d’estiu.  

Activitats de lleure municipals
• Casals: del 3 al 21 de juliol
• Casal amb colònies: del 3 al 21 de juliol 
• Campaments: del 3 al 16 de juliol 
• Espai Zero: del 4 al 28 de juliol 

Activitats esportives municipals
• Juliol esportiu: del 3 al 28 de juliol 

El període de preinscripcions romandrà obert del 24 d’abril al 5 de 
maig, i en cas de realitzar la preinscripció mitjançant el web municipal 
el termini s’amplia fins al 7 de maig. Els interessats poden escollir dues 
opcions d’activitats i ordenar-les en primera i en segona preferència. 

Les preinscripcions es poden formalitzar a través de:  
• Web: www.lesfranqueses.org/preinscripcionsestiu
• Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament i de  
Bellavista Activa, de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h i dimarts i 
dijous de 16 a 18 h.

En cas que hi hagi més preinscripcions que places disponibles es 
realitzarà un sorteig el 8 de maig, a les 13 h, a l’Ajuntament. Això 
determinarà a partir de quina lletra de l’abecedari es comencen 

Obertes les preinscripcions de les 
activitats d’estiu

El Patronat Municipal d’Esports amplia el 
programa de marxa nòrdica fins al juny

a atorgar les places dels preinscrits. La lletra ordenarà les 
preinscripcions pel primer cognom dels preinscrits seguint els 
criteris de preferència en l’atorgament de places. Els llistats amb la 
lletra assignada i les dates d’inscripcions es publicaran el 9 de maig 
al web municipal i a les oficines de les àrees d’Infància i Joventut i 
d’Esports.

Altres activitats esportives municipals i de les entitats
A banda de les activitats municipals, organitzades per l’Ajuntament, 
les entitats esportives també han programat un ampli ventall 
d’activitats (les inscripcions a aquestes activitats no es realitzen a 
través dels canals municipals):

• Campus Dunk: del 26 de juny al 28 de juliol.
• Campus de futbol del Club Esportiu Llerona: del 26 de juny al 28 
de juliol. 
• Cursets intensius de tennis i pàdel: del 3 al 28 de juliol.
• Campus de tecnificació de futbol del Club de Futbol les 
Franqueses: del 26 de juny al 28 de juliol.
• Campus de futbol del C.F. Bellavista-Milan: del 3 al 28 de juliol.
• Activitats aquàtiques i físiques del Complex Esportiu Municipal: 
del 3 al 28 de juliol.
• Casal precampus, campus i estatge de tennis i pàdel Els 
Gorchs: del 22 de juny al 8 de setembre.

Podeu consultar tota la informació de les activitats 
d’estiu en aquest codi QR

L
’èxit de participació en el programa pilot per a la promoció i la 
difusió de la marxa nòrdica a les Franqueses ha provocat que 
s’allargui fins al 10 de juny. Actualment hi ha 120 persones que 
gaudeixen d’aquest esport repartits en deu grups diferents. 

La marxa nòrdica consisteix a caminar amb uns bastons dissenyats 
especialment per a una tècnica concreta i específica que requereix el 
treball de gairebé el 90% de la musculatura corporal. 

Entre els beneficis de la marxa nòrdica hi ha una millora de la 
zona lumbar i cervical de l’esquena, la tonificació del sòl pèlvic i 
benestar físic i mental aportant una millora en l’estat d’ànim de les 
persones que la practiquen.



La contaminació tèrmica és una contaminació que es va acumulant 
lentament, sense que ens n’adonem, i precisament això és el que la 
fa tant perillosa. 

Causes
· Emissions de gasos calents provinents de vehicles de transport: 
cotxes, motos, camions, trens, vaixells, avions, etc.
· Central tèrmiques que cremen combustibles fòssils (carbó, gas 
natural, benzina i gasoil) per a obtenir energia elèctrica.
· Centrals nuclears. Necessitem refredar les altres temperatures 
que assoleixen per a obtenir energia elèctrica, amb immenses 
quantitats d áigua. Aquesta aigua calenta, és retornada a la natura.
· Aparells d’aire condicionat, tan domèstic com industrial , refreden 
l’interior dels edificis i escalfen l’aire exterior.
· Indústries de liquació de gasos (gas natural, butà, gasos industrials, 
oxigen, nitrogen, heli, etc.) Els gasos es transporten millor en estat 
líquid. Això necessita molt fred i per tant, es despendrà molta calor.
· Quan els gasos líquids es tornen al seu estat natural per a ser 
utilitzats en el seu destí s’aboca a rius, llacs o mars, una gran 
quantitat d’aigua molt freda que també altera desastrosament als 
ecosistemes.

Efectes
· Escalfament directe de l’aire: Canvis en el cicle de les plantes de 
conreu, baixa producció. Pèrdua d’espècies animals i vegetals, i 
proliferació alarmant d’altres espècies.
· Escalfament directe de l’aigua: Pèrdues importants en la indústria 
pesquera. Destrucció de l’ecosistema aquàtic, especialment d’aigua 
dolça.

Solucions: valorades i prioritzades en consens pels alumnes
1. Potenciar els vehicles ecològics (elèctrics i híbrids).
2. Potenciar el transport públic.
3. Aplicar mètodes i tècniques d’eficiència energètica. Bombetes 
ecològiques.
4. Mantenir a l’estiu els aires condicionats a temperatures 
correctes, reducció del consum.
5. Estalvi energètic. Reducció del consum elèctric a les llars. Més 
campanyes de sensibilització.
6. Potenciar l’arquitectura bioclimàtica (estalvi de calefacció i 
refrigeració).
7. Aprofitar la calor despresa per centrals tèrmiques i nuclears.
8. Potenciar energies alternatives (hidràulica, eòlica, fotovoltaica, 
etc.)

Probabilitat de Contaminació Tèrmica a les Franqueses del 
Vallès: Molt probable

La contaminació del sòl es potser la contaminació mes difícil de 
detectar i quan es detecta sovint es massa tard. Els seus efectes son 
casi irreversibles.

Causes

· Les causes de la contaminació del sòl poden ser: Abocament de 
deixalles incontrolat, industrials i domèstiques: 

· Plàstics, vidre , papers, pintures ,olis, mobles, accidents de transports 
de mercaderies perilloses, enterrar residus, abocaments tòxics...

Efectes

· Aquest tipus de contaminació efecte  als terrenys fèrtils i també els 
animals, contamina les aigües subterrànies per tant els rius, llacs fins 
arribar els mars, també pot arribar a contaminar l’aigua potable que 
bevem.

· Per tal de evitar aquestes contaminacions les persones hem de 
actuar amb consciència i anar a les deixalleries on classifiquen tots els 
residus i utilitzar tots els contenidors de reciclatge.

Solucions: valorades i prioritzades en consens pels alumnes

1. Obligar a les indústries a utilitzar, cada vegada més, materials que 
puguin ser reutilitzats o reciclats.

2. Reciclar, reduir, reutilitzar al màxim les deixalles domèstiques, 
començant per nosaltres mateixos.

3. Potenciar les recollides urbanes de deixalles especials 
(piles,mobles, electrodomèstics, pintures, olis, etc.)

4. Utilitzar, sempre que sigui possible, productes biodegradables.

5. Potenciar l’agricultura ecològica. Nosaltres, com a consumidors, 
hem de ser els primers a cerca i comprar aquests productes. Si 
augmenta la demanda, s’abaratirà el preu.

6. Utilitzar els purins com a recurs energètic, producció de metà 
(menys contaminant que el petroli).

Probabilitat de contaminació del sòl a les Franqueses del Vallès:
Molt probable

5è A Tema: CONTAMINACIÓ TÈRMICA 5è B Tema:  CONTAMINACIÓ DEL SÒL
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Batxillerat
Modalitat humanística i social i científica i 
tecnològica
Portes obertes: dimecres, 10 de maig, a les 18 h
Preinscripcions: del 16 al 24 de maig

Cicle Formatiu de Grau Mitjà
Conducció d’activitats fisicoesportives en el 
medi natural
Portes obertes: dimarts, 9 de maig, a les 18 h
Preinscripcions: del 16 al 24 de maig

PORTES OBERTES
Divendres, 19 de maig, d’11 a 13.30 h

MATRÍCULA
Del 19 al 27 de juny

[ portes obertes, preinscripcions
i matriculacions ]
centres educatius públics / curs 2017-2018

ESCOLES 
BRESSOL
MUNICIPALS

INSTITUT 
LAURO

Escola Bressol Cavall Fort. 
dilluns, dimecres i divendres de 10 a 11.30 h
dimarts i dijous de 16 a 17 h
Telèfon: 938 463 494

Escola Bressol Les Tres Bessones. 
dimarts i dijous de 10 a 11.30 h 
dilluns, dimecres i divendres de 16 a 17 h
Telèfon: 938 498 483

ESCOLA 
MUNICIPAL 
DE MÚSICA 
CLAUDI ARIMANY

CENTRE DE 
FORMACIÓ 
D’ADULTS

Informació: A les diferents escoles 
bressol i/o a l’àrea d’Educació situada 
al Centre Cultural Can Ganduxer
938 466 506

Informació: Institut Lauro, al 
carrer d’Astúries 3 (Bellavista)
938 402 852

PREINSCRIPCIONS OBERTES! del 2 al 12 de maig

Cicle Formatiu de Grau Superior
Animació d’activitats físiques i esportives
Portes obertes: dimarts, 9 de maig, a les 18 h
Preinscripcions: del 25 al 31 de maig

Escola Bressol El Gegant del Pi. 
dilluns, dimecres i divendres de 10 a 11.30 h
dimarts i dijous de 16 a 17 h
Telèfon: 937 320 300

PORTES OBERTES
Dissabte, 6 de maig
de 10.30 a 13.30 h

MATRÍCULA
Del 15 al 19 de maig de 16 a 20 h: 
empadronats a les Franqueses
A partir del 22 de maig de 16 a 20 h: 
obert a tothom

Programes de sensibilització, bàsics (amb 
instrument, llenguatge musical i cor), de música 
jove a mida, i per a joves i adults que volen iniciar-
se en la música; instruments (piano, guitarra, violí, 
viola, violoncel, saxo, flauta travessera, clarinet, 
percussió, bateria i guitarra elèctrica), cors i 
orquestres. 

Informació: Escola Municipal de Música Claudi 
Arimany, de dilluns a divendres de 16 a 19 h 
938 465 636

El Centre d’Adults ajuda a preparar les proves 
d’accés als Cicles de Grau Superior i l’obtenció 
del Graduat en ESO a distància, i facilita cursos 
d’iniciació a les llengües oficials (català i castellà), 
informàtica i anglès. També ofereix el Cicle de 
Formació Instrumental.

Informació: Centre de Formació d’Adults, 
Carrer Rosselló 37
938 402 653
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[ singulars locals ]

Què porta un equip de futbol a engegar un projecte solidari?
L’inici és una mica una aventura que no saps ni com sortirà. Tot va 
sorgir d’un viatge que vaig fer a Etiòpia amb un club d’atletisme que 
anava a córrer una marató i aprofitava el viatge per portar material 
solidari. Vaig pensar que amb el futbol podríem fer el mateix, però 
havíem de proposar un repte prou important perquè enganxés i se’ns 
va acudir demanar un partit contra la selecció absoluta d’Etiòpia, una 
selecció potent. Ens van dir que no podria ser, però ens van proposar 
jugar contra el campió de lliga. Quan vaig comentar-ho a l’AE Ramassà 
de seguida ja es van apuntar 4 o 5 jugadors. 

En aquests anys el futbol ha anat quedant en un segon terme?
Sí, sí. El futbol és l’excusa. Evidentment gaudim com nens perquè 
acabem jugant un partit impensable per la nostra trajectòria esporti-
va. A casa ens venen a veure 10 o 20 persones, el primer any a l’Àfrica 
hi havia 25.000 espectadors al camp. L’experiència és impressionant 
perquè comencem amb un partit i, quan acaba, comença el viatge 
important: el solidari. 

Heu anat a Etiòpia, República de Benín. Uganda i ara Camerún. Abans 
només portaveu material esportiu i aquest any dediqueu els diners a 
la construcció d’una biblioteca. Hi ha hagut una evolució en el projec-
te solidari?
Si. Hem vist que més que el material que portem, hi ha una il·lusió per 

veure’ns. El fet de dedicar-nos als nens, a l’educació, també ha estat 
important. Aquest any hem fet un conte infantil i què millor per l’edu-
cació que una biblioteca. Estem treballant amb nens, esport, coneixe-
ment... i vam creure que la construcció d’una biblioteca encaixava a la 
perfecció amb el nostre projecte. Cada vegada definim millor on volem 
arribar.

És un projecte que ha començat de res i ha anat creixent cada vegada 
més. Us heu fixat quina línia solidària seguireu a partir d’ara?
Hi estem treballant. El fet de ser ambaixadors de Nacions Unides ens 
dóna una responsabilitat més gran. Hem de transmetre uns valors 
tant aquí com allà. Fem tallers amb nens per transmetre valors. 

Ser ambaixadors de Nacions Unides us ha fet replantejar el projecte?
No ens marquen unes línies, però portar aquest distintiu pesa. Hem 
de ser molt honestos amb el que fem i diem. Hem hagut de corregir 
actituds per millorar. Això et fa canviar una mica. El projecte està cada 
vegada més definit, volem anar cap a l’educació. Segurament l’any 
vinent publicarem un altre llibre. 

Vosaltres heu fet aquest projecte des del vessant futbol, què us ha 
ensenyat aquesta experiència?
El més curiós és que nosaltres aquí som un equip petit, allà juguem 
contra un equip que és campió de lliga. Ens trobem que ells es veuen 
petits, inferiors a nosaltres, i això et fa reflexionar. A través del futbol 
tenim l’oportunitat de tenir aquest contacte amb ells. Hi ha una imatge 
molt impactant. A Europa després d’un partit es fa intercanvi de 
samarreta. El primer any a Etiòpia tothom la volia, però ells no ens la 
podien donar perquè eren les úniques que tenien i ens van dir que cada 
setmana jugaven amb aquella. Tot i que són el primer equip allà no 
tenen els recursos suficients. 

Aquest any també heu fet una recollida de diners per construir una 
biblioteca. Com ha anat?
Ha estat un èxit. L’objectiu era arribar als 5.000 euros. N’hem aconse-
guit més de 10.000 i hem portat 700 quilos de material solidari. Portem 
material escolar, roba esportiva... A més, Nacions Unides enviarà 
llibres en anglès i francès. Fem la biblioteca i l’omplim.

Si et demanés una vivència que has viscut en els últims viatges amb 
quina et quedaries?
En podria dir dues. L’esportiva i la solidària. La solidària va ser co-
nèixer un noi vinculat a la ONG Petit Detalls, que es va comprometre 
a quedar-se a viure amb uns nens en un orfenat d’Uganda. Ens van 
cantar el “Per molts anys” del Club Super 3 i vam passar el dia amb 
ells. Pel que fa a l’esportiva, l’any passat jugar el dia de Sant Jordi amb 
l’equipament català, donant llibres i roses als rivals del camp, i cantar 
Els segadors al camp. Cada Sant Jordi tinc aquesta imatge a l’estadi 
Nelson Mandela. Un moment únic a la vida. 

Jordi Grivé (Granollers, 1973) viu a l’Ametlla del Vallès, però fa uns 
vint anys que està vinculat a les Franqueses del Vallès a través de 
l’esport. Actualment és entrenador de l’AE Ramassà i ànima de la 
vessant solidària del club, que ja ha fet quatre viatges a l’Àfrica per 
jugar a futbol amb els primers equips de Etiòpia, República de Be-
nín, Uganda i Camerún. El projecte de l’AE Ramassà està cada vega-
da més consolidat i el futbol s’ha convertit en una excusa per dur a 
terme una tasca solidària vinculada a l’esport i l’educació. 

“L’experiència és impressionant perquè comencem amb un 
partit i, quan acaba, comença el viatge important: el solidari”
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Espais de lectura: comentari de L’Auca del 
Senyor Esteve de Santiago Rusiñol

18 h Biblioteca Municipal

Espai Zero: Fem Estels

938 404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat

18 h Centre Cultural de Bellavista

Matinal ornitològica: anellament d’ocell, cons-

trucció de caixes niu, taller de dibuix

Activitat adreçada a tots els públics

10-13 h Parc del Mirador de Bellavista

Org. Espai Zero i Biblioteca Municipal amb la 

participació de Grup d’Ornitologia del Tenes

Jornada de portes obertes de l’Escola Municipal 

de Música

Tallers de música i moviment per a nens i nenes 

de 3 a 5 anys, taller Amb tot fem música per a 

música per a nens i nenes de 6 a 12 anys, Vine a 
tocar! Espai obert per a totes les edats, confe-

rència Els beneficis d’estudiar música, presenta-

ció d’instruments i visita  a l’escola.

De 10.30 a 13.30 h Escola Municipal de Música

7a Caminada Solidària Escola Camins

Caminada amb opció de recorregut curt (5,6km) 

o llarg (11km), xocolatada, berenar i sorteig 

de productes d’empreses col·laboradores. 

Inscripcions: fins al 2 de maig a les Franqueses 

Automoció, Bike i Rios Running

16.30 h Escola Camins. 

Org. AMPA Escola Camins 

Festes Laurona celebra els 10 anys

Tiquets de l’arrossada: venda a la Casa de 

la Mestra del 14 al 17 d’abril per als veïns de 

Llerona i del 18 al 30 d’abril per al públic general. 

Preu: 5 euros per a menors de 5 anys i 10 euros 

per als infants a partir de 6 anys i adults.

12 h DJ SwingMakers i Exposició de fotos a les 
Antigues Escoles de Llerona

14 h Arrossada

16 h Jocs de Cucanya i Rom Cremat

18 h Actuacio del Roc&Gospel La Roca

Consell del Poble de Llerona

20.30 h Antigues Escoles de Llerona

Espai Zero: Torneig de jocs

938 404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat

18 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero: Ítaca, cultura activa per a joves: 

taller Dibuixa la Natura. 

Activitat adreçada a joves a partir de 12 anys.

Inscripcions: Biblioteca Municipal o al 938 404 388

De 17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero: Tarda de jocs

938 404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat

18 h Centre Cultural de Bellavista

Cicle Musical Encicla’t: A ceremony of canticles a 

càrrec del Cor Jove Amics de la Unió

20.30 h Parròquia de Santa Maria de Llerona

Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals

Col. Parròquia de Santa Maria de Llerona

04 dijous

06 dissabte

07 diumenge

08 dilluns

09 dimarts

10 dimecres

11 dijous

12 divendres

02 dimarts

03 dimecres

Espai Zero: Fem un crim

938 404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

18 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero: Ítaca, cultura activa per a joves: 

taller Dibuixa la Natura

Activitat adreçada a joves a partir de 12 anys.

Inscripcions: Biblioteca Municipal o al 938 404 388

De 17.30 a 19.30 h Centre Cultural de Bellavista

28a FIRA DE SANT PONÇ

14 de maig de 10 a 14.30 h i de 16.30 a 20 h Rbla 

de la crta de Ribes, pl de l’Ajuntament i pl de 

Can Font

ACTIVITATS AMB HORARI

•	 Obertura de la fira

10 h Rambla

•	 Panera amb joc heurístic per als nadons i 

taller de creació amb fang per a infants

10 h Rambla

Org. Associació Espai Nadó – Espai Infant 

•	 Cercavila de timbals i gralles

10.15 h Rbla, pl de l’Ajuntament i pl de Can 

Font

Org. Diables Els Encendraires

•	 Espectacle itinerant musical a càrrec de 

Jaleo Band
10.45 h Rbla, pl de l’Ajuntament i pl de Can 

Font

•	 Tastets d’instruments

11 h Rambla. Org. L’Escola Municipal de 

Música

•	 Taller Feltre de llana natural i sabons
Activitat adreçada als infants

11 h Rambla. Org. Servei de Biblioteca

•	 Activitats medievals a càrrec del Casal 

infantil i Centre Municipal de Joves Gargot 
d’Abans
11 h Rambla

•	 Plantada de la 3a Trobada de Bèsties 

amb la participació de Heura de la florida 

(Diables de les Corts), Gralla de Foc 

(Granollers), Cuca (Castellbisbal), Gall 

Abraxas (Palau-Solità i Plegamans), Víbria 

(Castellar del Vallès), Closquetes i Cabró 

(Franqueses del Vallès).

11.30 h Plaça de l’Ajuntament

Org. Els Encendraires 

Let’s Clean Up Europe! 

Netegem el nostre entorn

Campanya per a la recollida de deixalles del riu 

Congost i mantenir l’entorn lliure de residus. 

Portar roba còmode, aigua i protecció solar. 

Informació: info@associaciohabitats.cat

De 10 a 12 h Camí de Can Pep s/n

Espai Zero: Escenifica’t Històries d’Estels

938 404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat

20.30 h Centre Cultural de Bellavista

13 dissabte



Concert del mes

Audició en la que participen els alumnes 

d’instrument de l’Escola Municipal de Música

18.30 h Auditori de l’EMM Claudi Arimany

17 dimecres

19

“Maig hortolà, 
palla i poc gra”

•	 Espectacle itinerant teatral Open Door
11.45 h Rbla, pl de l’Ajuntament i pl de Can 

Font

•	 Taller de fer pa 

12 h Rambla

Cercavila de Gegants

12 h Rbla, pl de l’Ajuntament i pl de Can Font

Org. Gegants de les Franqueses

•	 Acte Institucional de la Fira i ballada de 

gegants

12.30 h Plaça de Can Font

•	 Degustació d’Aigua de Corró

13 h Plaça de Can Font

Org. Ass. Cívica i Cultural de Corró d’Avall

•	 Espectacle itinerant musical Jaleo Band
13 h Rbla, pl de l’Ajuntament i pl de Can Font

•	 Espectacle itinerant musical Open Door
13 h Rbla, pl de l’Ajuntament i pl de Can Font

•	 Dinar de colles de la 3a Trobada de Bèsties

14 h Plaça de l’Ajuntament

•	 Cercavila 3a Trobada de Bèsties (sense foc)

16 h Plaça de l’Ajuntament

•	 Taller de sardanes 

17 h Plaça de Can Font

Org. Sardanistes Franquesins 

•	 Plantada de Bèsties

17 h Plaça de l’Espolsada

•	 Taller de fer pa

17 h Rambla

•	 Taller La Farmaciola natural 
Activitat adreçada al públic adult

17 h Servei de Biblioteca 

•	 Espectacle itinerant teatral Els Peus de 
Porc de Circumloqui
17.30 h Rbla, pl de l’Ajuntament i pl de Can 

Font

•	 Lluita medieval a càrrec de Cau de Trons

17.40 h Plaça de Can Font

•	 Tabalada a càrrec de les colles participants 

a la 3a Trobada de Bèsties

18 h Rbla, pl de l’Ajuntament i pl de Can Font

•	 11a Cantata a càrrec d’alumnes de 2n de 

primària de les escoles del municipi i de 

l’Escola Municipal de Música

18 h Plaça de l’Ajuntament

•	 Lluita medieval a càrrec de Cau de Trons

18.15 h Plaça de Can Font

•	 Concert i ball a càrrec de l’Orquestrina 

Franquesina

18.30 h Plaça de Can Font

•	 Cercavila de foc de la 3a Trobada de Bèsties

•	 Espectacle itinerant teatral Els Peus de 
Porc de Circumloqui
19.30 h Rbla, pl de l’Ajuntament i pl de Can Font

Concert teatralitzat Coi de Cor!
19 h Teatre Auditori de Bellavista

Org. Cor Camins

Teatre Esquetxos i Pedaços
Preu: 5 euros per a menors de 10 anys i 7 euros 

per adults

21 h Teatre del Casal Cultural de Corró d’Avall

Org. Grup de teatre El Coverol i Col. PMCEIJ

Sortida de natura al Gorg Negre de Gualba

8 h Sortida de Can Ganduxer amb cotxes 

particulars fins a Gualba

Info i inscripcions: 600 505 849 / info@lacivica.com 

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

20 dissabte

21 diumenge

Espai Zero: Grues japoneses

938 404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat

18 h Centre Cultural de Bellavista

16 dimarts

Sessió informativa Els subministraments a la llar
16.30 h Can Font-Centre d’Art i Noves Tecnologies

Org. Oficina Municipal d’Informació al Consumidor

Espai Zero: Fem gelats

938 404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat

18 h Centre Cultural de Bellavista

23 dimarts

•	 Cloenda de la Trobada de Bèsties

20.30 h Plaça de l’Ajuntament

ACTIVITATS PERMANENTS

A la Rambla:

• Mercat de productes artesans

• Demostracions artesanes: apicultor, 

traginer, forner, terrissaire i cartró pedra

• Puntaries de les Franqueses

• Estand del Patronat Municipal de Cultura, 

Educació, Infància i Joventut

• Exposició de plantes remeieres de 

l’Associació Cívica i Cultural de Corró 

d’Avall

• Encants de segona mà. Org. Associació 

Cívica i Cultural de Corró d’Avall

• Exposició maqueta ferroviària. Org. Centre 

d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

• Juguem als escacs. Org. Club d’Escacs Les 

Franqueses

• Curses de scalextric a càrrec del Centre de 

Modelisme 

• Cal Titella

Plaça de Can Font:

• Jornada de portes obertes amb 

exposicions dels alumnes a Can Font

• 2n Mercat d’Art de les Franqueses

25 dijous
Hora del conte: El millor regal del món a càrrec 

de Marta Esmarats

17.30 h Biblioteca Municipal 

Espai Zero: Explorem el 1r bosc

938 404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat

18 h Centre Cultural de Bellavista

Ple Municipal

20 h Sala de Plens de l’Ajuntament

Xerrada El poder de l’actitud

Info i inscripcions: 600 505 849 / info@lacivica.com 

20 h Nau de Can Ganduxer

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall
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XERRADA-TALLER: HÀBITS SALUDABLES

DEL PROJECTE FES CAMÍ EN L’EDUCACIÓ EN 

FAMÍLIA

Dj. 18 de maig

17.30 h Centre Cultural Can Ganduxer 

Xerrada-Taller a càrrec de Julio Basulto

Inscripcions: del 2 al 12 de maig, dm. i dj. de 

10 a 13 h. 938 405 780 / infanciaijoventut@

lesfranqueses.cat

Col. Esport saludable

EXPOSICIÓ VIACRUCIS 

Del 19 d’abril al 5 de maig

Dm., dc. i ds. de 10 a 14 h

De dl. a dv. de 15.30 a 21 h

Exposició de les il·lustracions del llibre de 

Bernard Aldebert: Viacrucis en 50 estacions. 

Al Centre Cultural de Bellavista

Org. Associació La Garriga Secreta

CENTRE MUNICIPAL DE JOVES

De setembre a juny (a partir de 12 anys)

Sala d’estudi (a partir de els 17.30 h). Un espai 

on els joves poden fer treballs en grup, deures, 

estudiar...

Activitats del centre (de 18.30 a 20.30 h). 

Tallers, jocs, sortides, festes, etc.

De dl. a dv. al Centre Cultural de Bellavista 

(938 405 781) i a la Nau del Centre Cultural Can 

Ganduxer (938 404 967)

EXCURSIÓ RUTA VERDA DE CASTELLDEFELS

20 de maig 

De 9 a 17 h Centre Cultural de Bellavista i 

Centre Cultural Can Ganduxer

Preu: 5 euros els inscrits i 7 euros els no inscrits.

Inscripcions: 938 405 781 

Org. Centre Municipal de Joves

PREINSCRIPCIONS ACTIVITATS D’ESTIU

del 24 d’abril al 5 de maig (fins al 7 de maig a 

través del web municipal)

• Juliol esportiu
• Casals Infantils Municipals d’estiu a Bellavista, 
Corró d’Amunt, Corró d’Avall i Llerona

• Colònies amb casal
• Campaments
• Tallers de l’Espai Zero
Preinscripcions a les oficines del SAC (Ajuntament 

i Bellavista Activa) o a www.lesfranqueses.cat. 
Les places s’atorgaran mitjançant sorteig el 8 

de maig. Publicació de llistes: 9 de maig. Les 

inscripcions del 10 de maig al 19 de maig.

FES UN CAFÈ I PARLEM DELS NOSTRES 

FILLS: RELACIONS SANES ENTRE INFANTS

Dc. 17 de maig

17.30 h Centre Cultural de Bellavista 

La convivència entre infants amb vincles 

propers, a càrrec de Vicky Mateu, 

especialitzada en la criança respectuosa.

Inscripcions: del 2 al 12 de maig, dm. i dj. de 

10 a 13 h. 938 405 780 / infanciaijoventut@

lesfranqueses.cat

Col. Espai Nadó-Espai Infants

HORARI EXTRAORDINARI SALA D’ESTUDI 

DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Del 13 de maig al 18 de juny

Matins de 10 a 13.45 h dm., dc., ds. i dg.

Tardes de 16 a 21.45 h de dl. a dg.

Els diumenges, festius i les tardes dels 

dissabtes: entrada per la cafeteria del Centre 

Cultural (carrer Navarra)

AGRUPACIÓ SANTA EULÀLIA

Aquest any se celebra el 20è aniversari del 

Pessebre Vivent de Corró d’Avall i l’entitat vol 

realitzar un recull d’imatges de la història 

d’aquesta activitat per tal de celebrar-ho.

Si teniu fotografies podeu enviar-les a 

agsantaeulalia@gmail.com  

EXCURSIÓ RIERA MARTINET – AIGUAFREDA

20 de maig 

De 9 a 17 h Centre Cultural de Bellavista i Centre 

Cultural Can Ganduxer

Preu: 5 euros els inscrits i 10 euros els no inscrits.

Inscripcions: 938 405 781 

Org. Casals Infantils Municipals

CASAL INFANTIL MUNICIPAL

De setembre a juny (infants de 3 a 11 anys).

Manualitats, jocs, ludoteca, contes, danses, 

cançons, xanques, excursions, festes 

populars, convivència, etc.

Ds. de 16.30 a 18.30 h, al Centre Cultural de 

Bellavista (938 405 781) i al Centre Cultural 

Can Ganduxer (938 466 506) 

Diari de dl. a ds. de 16.30 a 18.30 h, al Centre 

Cultural de Bellavista (938 405 781) i al 

Centre Cultural Can Ganduxer (938 466 506)

casalsinfantils@lesfranqueses.cat

ACTIVITATS 
www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitats-
esportives-i-de-lleure

28 diumenge

29 dilluns

30 dimarts

Recital de veu i piano, a càrrec del tenor Josep 

Viader i el pianista Santi Escura

10 h Església de Santa Coloma de Marata

Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata i 

Centre Cultural de Marata

5a Trobada de Cors a les Franqueses

Preu de l’entrada a majors de 8 anys: 3 euros. Les 

taquilles s’obriran 30 minuts abans del concert.

Taller Veu parlada, veu cantada

De 10 a 13 h Teatre Auditori de Bellavista

Taller a càrrec de l’Anna Velázquez.

659 642 920 / intercanviscorals@gmail.com

Org. Ass d’Intercanvis Socials i Culturals 

Consell del Poble de Corró d’Amunt

20.30 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Espai Zero: Bestiari fantàstic

938 404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat

18 h Centre Cultural de Bellavista

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS

Dg. 7, 14, 21 i 28 de maig

11-13 h Circuit de Cal Gavatx

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

Sortida Cultural Sitges i el Modernisme

Preu: 15 euros

Inscripcions: del 2 al 31 de maig a la Biblioteca 

Municipal o al 938 404 388

[JUNY] 11 dijous
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“Setembre fruiter, 
alegre i fester”

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

“Si pel maig el fred és viu, 
espera un bon estiu”

CURSOS DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

•	 Curs d’informàtica bàsica (20 hores)

Del 8 de maig al 7 de juny

Dl. i dc. de 9.30 a 11.30 h

•	 Curs SAP (30 hores)

Del 2 de maig a l’1 de juny

Dm. i dj. de 9.15 a 12.15 h

•	 Iniciació a l’anglès (40 hores)

Del 9 de maig al 13 de juliol 

Dm. i dj. de 9.30 a 11 h

•	 Anglès continuació (40 hores)

Del 8 de maig al 12 de juliol

Dl. i dc. d’11.30 a 13 h

•	 Castellà per a nouvinguts

Del 8 de maig al 14 de juliol

Dl. i dv. de 9.30 a 11 h

Preinscripcions obertes. Tots els cursos són a 

Can Ribas-Centre de Recursos Agraris

938 443 040 o dinamitzacio@lesfranqueses.cat

CURSOS DE LA CÍVICA

•	 Pilates. Ens ajuda a enfortir el nostre 

cos mitjançant l’exercici i se centra en la 

postura dels nostres músculs.

Dm. de 19.30 a 20.20 h / de 20.30 a 21.30 h

Dj. de 18.30 a 19.30 h / de 19.30 a 20.30 h

•	 Tai-Txi. Art de la meditació en moviment 

per conèixer el nostre cos.

Dl. de 20 a 21 h 

•	 Coral Xeremella. Cant coral adreçat a 

adults amb ganes de cantar i compartir 

música.

Dj. de 21.30 a 23 h

•	 Taller de costura. Vine a cosir, en 

sàpigues o no, n’aprendràs. 

Dc. de 17.30 a 19.30 h

A la Nau de Can Ganduxer

info@lacivica.com. Whatsapp 600 505 849

Org. Ass. Cívica i Cultural de Corró d’Avall

CURS EXCEL II

Tot el mes de maig

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

Bellavista

Inscripció: Biblioteca Municipal

CURS DE TELES ACROBÀTIQUES

Dl. de 19.30 a 21 h (Nivell iniciació)

Dc. de 19.30 a 21 h (Nivell avançat)

Teatre Auditori de Bellavista 

Primera classe gratuïta. 

Quota mensual: 25 euros

648 484 269 / info.culturaescena@gmail.com

Org. Associació Cutural en Escena

FORMACIÓ PER A ENTITATS

PRIMERS AUXILIS

Xerrada de dues sessions adreçada a entitats 

de Cultura, Educació, Infància i Joventut. 

Inscripcions per telèfon fins al 2 de maig, dt. 

i dj. de 10 a 13 h al telèfon 938 405 780 o a 

infanciaijoventut@lesfranqueses.cat 

Dj. 4 i 11 de maig

19 h Centre Cultural de Bellavista

CURS DE SARDANES

Activitat gratuïta de tres nivells: principiants, 

manteniment i repartiment.

Dj. de 17.30 a 18.30 h Casal Cultural de Corró 

d’Avall

Dv. de 17.30 a 18.30 h Centre Cultural de 

Bellavista

Org. Sardanistes Franquesins

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

ACTIVITATS ENEI

•	Espai	familiar	d’anglès	en	família.	
Tallers d’anglès en família per aprendre 

llengua a patir del joc, l’art i l’experiència 

vivencial en grup.

Dl. de 17 a 18.15 h, dm. i dc. de 17.30 a 

18.45 h, al gimnàs de l’Escola Bellavista-

Joan Camps 

Informació i inscripcions: lesfranqueses.

espai.nado@gmail.com

•	 Biodansa. Trobada afectiva entre pares i 

fills de 3 a 6 anys a través de la música, el 

moviment, i les emocions.

Dc. de 17.30 a 18.30 h, al Centre Cultural 

de Bellavista

Informació i inscripcions: lesfranqueses.

espai.nado@gmail.com

•	 Cercle de famílies conscients, amb la 

psicòloga i mare Neus Estrada. Un espai 

on donar perspectiva i eines d’autoco-

neixement per sentir-nos amb una guia 

interna més sòlida en el camí de creixe-

ment com a mares, pares i famílies.

Ds. 6 de maig, de 10 a 13.30 h, sessió 

‘Com acompanyen la sexualitat i la mort? 

Els tabús que ens acompanyen’. Al Centre 

Cultural de Bellavista

Informació i inscripcions: lesfranqueses.

espai.nado@gmail.com

•	 Trobades, xerrades i activitats familiars. 

Adreçat a famílies amb infants de 0 a 6 

anys i dones embarassades.

Dj. 4 de maig, de 17 a 19 h, al gimnàs de 

l’Escola Bellavista-Joan Camps.  

Xerrada externa Com expliquem la mort 

als nostres infants a càrrec de la psicò-

loga, professora de ioga i mare, Neus 

Estrada.

Informació i inscripcions: lesfranqueses.

espai.nado@gmail.com

Dj. 11 de maig, de 17 a 19 h, al gimnàs 

de l’Escola Bellavista-Joan Camps. La 

rotllana Mimar o malcriar.

Informació i inscripcions: lesfranqueses.

espai.nado@gmail.com

Dj. 18 de maig, de 17 a 19 h, al gimnàs 

de l’Escola Bellavista-Joan Camps. La 

xerrada externa a càrrec de Rebeca 

Pabón, psicòloga, coach i terapeuta.

Informació i inscripcions: lesfranqueses.

espai.nado@gmail.com

Dj. 25 de maig, de 17 a 19 h, al gimnàs de 

l’Escola Bellavista-Joan Camps.  Xerrada 

externa a càrrec de la l’assessora de 

porteig, Raquel Fors.

Informació i inscripcions: 

lesfranqueses.espai.nado@gmail.com

•	 Ioga amb embarassades. Un espai 

de connexió amb tu i el teu nadó. Viu 

l’embaràs de forma confiada, plena i 

conscient. 

Dv. de 17 a 18.15 h, al Centre Cultural de 

Bellavista

Informació i inscripcions: 

lesfranqueses.espai.nado@gmail.com
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Francesc Colomé 
Portaveu del grup polític municipal PDeCAT - Demòcrates

LES OPORTUNITATS PERDUDES: EL PLA DE BARRIS DE BELLAVISTA. El pla va iniciar-se l’any 2010 per un import de 8,8 milions d’€. Després de 6 anys, 
se n’ha executat només el 30,40%, o sigui uns 2,7 milions. Ara, l’equip de govern demana 4 anys més de pròrroga en els quals volen completar el 69,60% que 
resta. Des d’Imaginem tenim clar que a Bellavista calia actuar-hi amb tres objectius bàsics i equilibrats: la part social, amb accions d’atenció i millora de les 
condicions de vida dels veïns i veïnes; la part comercial, impulsant l’activitat econòmica partint del seu comerç de proximitat; i la part urbanística, disminuint 
els dèficits urbanístics existents. Des d’un bon inici, vam ser crítics ja que en la confecció del pla no hi havia participat gran part del veïnat de Bellavista i per 
tant l’anàlisi de les necessitats estava esbiaixada. Ens donava la raó el fet que el pla contingués actuacions que desequilibraven els 3 àmbits bàsics: social, 
comercial i urbanístic ja que el pressupost més alt es destinava directament a la part urbanística. Estem d’acord en què la part urbanística és una part im-
portant per millorar el barri però a dia d’avui, la part comercial s’ha deixat de banda i de la part social s’han realitzat alguns programes i xerrades que sem-
blen ben poca cosa comparats amb tots els recursos que s’han destinat a nivell urbanístic. En demanar 4 anys de pròrroga més, observem que modifiquen 
les actuacions pendents i ens ha sorprès veure que han retallat brutalment la part social que ja estava en desavantatge: s’han reduït un 75% dues actuacions 
com el programa de formació i inserció laboral per a col·lectius vulnerables i l’actuació sobre la transversalitat de gènere. S’ha perdut una bona oportunitat. 
El seu model segueix sent el que ens ha portat a la crisi social viscuda en aquest país: tots els diners al totxo, i les escorrialles dedicades a les persones. 

PDECAT DAVID BONVEHÍ: “Estem centrats en el referèndum, mai renunciarem a la independència del nostre país”. El Partit Demòcrata ha estat 
sempre el partit “més radical en la defensa del dret a decidir”. El coordinador organitzatiu del Partit Demòcrata, David Bonvehí, ha assegurat “es-
tem centrats en el referèndum” i que per aquest motiu el partit fa campanya pel SI. Bonvehí ha subratllat, un cop més, la voluntat del partit perquè 
“el procés vagi bé” i ha remarcat que “el primer és el procés i després, ja parlarem de candidat”. A més, ha volgut recordar que el Partit Demò-
crata “ha estat sempre el partit més radical en la defensa del dret a decidir” i ha insistit que aquest aspira a “representar la centralitat, la majoria 
catalanista i independentista del país”. DEMÒCRATES de CATALUNYA: Som un conjunt de persones que compartim uns valors que tenen l’origen 
en l’humanisme i personalisme comunitari. Trobem la nostra expressió política en les ideologies de base social cristiana i social liberal. Volem un 
model econòmic basat en l’economia social de mercat, una societat que es rebel·li contra la misèria econòmica i social, i que no sigui ostatge dels 
poders financers, que no resti immòbil davant la pobresa. Es per això, que cal tenir una tolerància nul·la al frau. Volem un sistema representatiu 
amb llistes obertes, eleccions primàries i democràcia participativa, amb limitacions de mandats. Volem un Estat independent a Europa, que neixi 
de l’expressió pacífica i democràtica de la voluntat dels ciutadans, però també amb el compromís de ser millors i de fer un país millor. Som un “Nou 
Partit per un nou País”

DURANTE EL PLENO del mes de marzo, y en la aprobación de las ordenanzas que regularán las ayudas en la instalación de antenas comunitarias, 
éste regidor lamentó que la Generalitat incumpliera el compromiso de prorrogar la Llei de Barris hasta el 2020. Sorpresa fue que un grupo de-
nominado de izquierdas quisiera poner agua al vino y cerrar los ojos a esta realidad que están disfrutando nuestros vecinos y vecinas, poniendo el 
acento en que no se han realizado políticas sociales, que no se ha dinamizado el comercio o que solo se han realizado políticas del tocho. Sorprende 
cuando, durante la elaboración del programa, el equipo redactor se reunió con el tejido social, vecinos, etc. Pero no solo eso, sino también durante 
el desarrollo del programa para evaluar futuras actuaciones adaptadas a las nuevas necesidades. Claro está que dicho grupo “Imagina”, en los 6 
años de vida del Pla de Barris, sólo una vez se han dirigido a informarse, aportar o preguntar. Sí, sí. Una sola vez. La falta de información –volunta-
ria- conduce a la demagogia, a tristes intenciones y a llevar mensajes propios de otros tiempos. En estos 6 años, de un presupuesto de 8.784.005,58 
euros + 1.105.398,70 euros llegados del Servei d’Ocupació se ha ejecutado un 38% del mismo, del cual el 23% responde a temas sociales en todo 
su ámbito y el 15,64 a temas urbanísticos (Plaça Espanya, ascensores, etc. El Pla de Barris ha sido y es la transformación integral más importante 
que ha disfrutado Bellavista y continuaremos trabajando para que, aunque sea sin la Generalitat, sigamos mejorando. Éste es nuestro compromiso 
como partido. Todo ello a pesar de esas voces grises y demagógicas que su falta de conocimiento las hace atrevidas.

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

Joan Antoni Marín
Regidor de Pla de Barris del 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. Si al butlletí heu trobat un espai on s’explica com l’Ajuntament col·laborarà amb tots nosaltres per l’acolliment de refugiats a les Fran-
queses torneu-lo a mirar, si us plau. Com a país, estem donant nombrosos exemples de la ferma voluntat d’acabar amb l’infern que pateixen per-
sones de totes les edats i condició social privades des de fa anys d’una vida digna. Com a persones i com a poble, tenim l’oportunitat d’implicar-nos, 
cadascú dins les seves possibilitats, en aquesta campanya d’acollida. Si no hi ha l’espai, el govern municipal haurà faltat al compromís adoptat al 
Ple de finals de març. A mitjan de març es van presentar diversos recursos, entre ells el d’Esquerra Republicana, contra la pròrroga per  10 anys 
del contracte amb Sorea. De moment, sense resposta. Es legítim esperar al darrer dia per respondre. Seria trist que la resposta fos l’anomenat  
“silenci administratiu” (ni tant sols ens molestem a contestar-vos), però no es descartable amb el govern que tenim. 
Probablement al ple d’abril s’haurà aprovat (només amb els vots de CiU, PSC i PP) un nou ROM. És un reglament que regula, entre d’altres coses, 
el funcionament dels plens. El govern municipal pretén eliminar-ne el debat de moltes de les mocions presentades, reduir el temps de les inter-
vencions dels regidors i modificar les del públic assistent, entre d’altres coses. Tampoc no hem tingut retorn, fins avui 10 d’abril, a les propostes de 
millora fetes al document de treball per part dels grups externs al govern. Ja ens ho trobarem al Ple. 
Per acabar, si per Sant Jordi no ens heu vist a la Plaça de l’Espolsada és perquè no ens hi han deixat posar.

A LA RONDA NORD LI MANCA LES INVERSIONS COMPROMESES
La Generalitat de Catalunya ha manifestat que en un futur es duran a terme les obres d’accés al polígon Congost des de la Ronda Nord, 
obres compromeses en el conveni que es va signar, però que no té recursos per fer-ho. El que és evident és que la Generalitat no vol complir 
amb els acords signats amb el nostre municipi, però nosaltres sí hem hagut de complir amb la nostra part. Malgrat que es tracta d’un tema 
molt important, ja que la manca d’un accés directe al polígon causa molèsties als veïns de Can Calet a més de problemes de seguretat, a la 
Generalitat li és igual.
També està dilatant l’arranjament d’un tram de la Ronda Nord on ja hi ha hagut diversos accidents de trànsit, alguns amb víctimes mortals, 
en el qual no hi ha separador de formigó i s’hi permet circular a 100 Km per hora. Aquest tram s’ha d’eixamplar i s’ha de construir el 
separador, però tampoc es fa. Podem entendre que hi ha pocs recursos, però això no justifica que no facin res, ja que es poden dur a terme 
solucions barates i transitòries que solucionarien aquests problemes. Le excuses de la Generalitat ens perjudiquen a tots, i en aquests dos 
casos, encara més.

LA UTILIDAD DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN. Qué tipo de formación necesita la gente hoy en día?  Qué cursos de formación son realmente 
útiles?  La formación es una de las mejores opciones disponibles para encontrar un puesto de trabajo o para mejorar el que actualmente tenemos.  
A pesar de ello, a veces no se considera como una solución, pues no siempre se sabe qué hacer con lo que se ha aprendido.  La formación realmente 
útil es aquella en la que se es capaz de llevar lo aprendido a la práctica y conseguir resultados efectivos.  Los profesores, sin duda, pueden marcar 
la diferencia, porque nos pueden guiar precisamente a llevar a la práctica lo aprendido y estimular el logro de los resultados. Pero cómo lograrlo?  
Pues este es el reto de la formación del siglo XXI. En el área de Dinamización Económica del Ayuntamiento nos esforzamos constantemente por 
poder ofrecer a nuestros usuarios cursos de formación que les sean útiles, que sean prácticos y que despierten su interés.  Tal es el caso, por 
ejemplo, de los cursos de cocina/camarero que venimos ofreciendo.  Ya se dictó el primer curso este año, con resultados muy positivos pues hemos 
comprobado que son cursos que les han servido a nuestros alumnos para encontrar trabajo; esto nos llena de orgullo y satisfacción.  El próximo 
comenzará en el mes de septiembre. Y con respecto al sector empresarial, hasta ahora la competitividad se ha venido basando en reducción de 
costes, reducción de personal e incluso hasta reducción de salarios.  Quizás sea hora de enfocar la competitividad de las empresas en estimular la 
formación de su personal para aumentar su productividad!

Francesc Torné 
Portaveu del grup polític municipal Convergència per Les Franqueses (CpF)

Javier Álvarez
Portaveu del grup polític municipal Partit Popular de Catalunya (PPC)




