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Diuen que l’administració més propera 
al ciutadà és l’administració local. I 
així és, no n’hi ha cap mena de dubte. 
És la que conec i la que m’apassiona; 
he treballat 26 anys a l’Ajuntament de 
Granollers, a primera línia d’atenció, i 
darrerament 6 anys com alcalde del meu 
poble (i 12 com a regidor compaginant 
Granollers i les Franqueses). Però 
veritablement a les Franqueses quins 
mitjans oficials hi ha perquè el ciutadà 
i el polític és comuniquin? Analitzem-
ne uns quants. 1. Mitjançant instància 
de part en el registre general de 
l’Ajuntament. El ciutadà realitza una 
instància en el que sol·licita un dret o 
bé posa en coneixement l’incompliment 
d’algun deure a l’administració. Aquesta 
instància anirà a l’àrea corresponent 

i el funcionari i/o polític tenen l’obligació de contestar-la tot i l’existència del silenci 
administratiu. 2. Mitjançant visita al regidor delegat de l’àrea. Al web de l’Ajuntament / 
seu electrònica / consistori i organització municipal / regidories hi trobareu tots els 
horaris de visita que tenen els regidors i regidores de govern i la manera de concertar 
visita. També de l’Alcalde amb hora concertada però amb una peculiaritat, primer s’ha 
de passar pel regidor de l’àrea. Es evident, molta gent vol parlar amb l’Alcalde però una 
gran majoria de queixes, problemes, millores, els qui els solucionen són els regidors 
competents juntament amb els seus respectius caps d’àrea. Utilitzeu-los! És un dels 
mitjans més efectius. Els temes més importants o rellevants després els discutim a 
la reunió de govern que fem cada dijous. 3. El regidor al teu costat. Un dia cada mes el 
regidor de participació ciutadana atén a cada poble al ciutadà perquè li expliqui idees, 
propostes, problemes i/o queixes i que després transmetrà al govern. 4 Els consells de 
Poble. A les Franqueses del Vallès hi ha dos òrgans de participació territorial, el Consell 
del Poble de Llerona i el Consell del Poble de Corró d’Amunt. Aquests òrgans de gestió 
es van constituir a finals de l’any 1995 amb la finalitat principal d’acostar l’administració 
al ciutadà. Segons estableixen els seus reglaments aquests tenen una doble vessant: la 
decisió en les competències que assumeixin i de consulta en les que siguin de competència 
exclusiva de l’Ajuntament. Ambdós es convoquen periòdicament amb la finalitat de recollir 
suggeriments, queixes, donar informació i debatre temes que, per la seva importància o 
repercussió en el poble, el ciutadà vol raonar. La composició d’aquests òrgans està formada 
per regidors, representants dels veïns i representants de les associacions ciutadanes 
legalment constituïdes en l’àmbit territorial del poble. 5 Ple municipal. El ple municipal és 
realitza cada darrer dijous de mes (excepte l’agost) i una vegada finalitzat s’obre un torn 
de preguntes de 2 minuts per persona a qui hi estigui interessat. 6 Mitjançant la pàgina 
d’inici del  web de l’Ajuntament per tres pestanyes: a) Contacteu amb nosaltres b) Bústia 
d’incidències, queixes i suggeriments i c) L’Alcalde: Francesc Colomé, escriu a l’Alcalde. 
Per tant, posem tots els nostres esforços a millorar l’atenció als ciutadans i ciutadanes de 
les Franqueses per copsar les seves queixes o suggeriments. Aquest és el nostre deure. 
Dit això, és important recordar que aquests, i només aquests (no les xarxes socials dels 
representats municipals), són els mecanismes oficials de contacte amb l’administració.
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Un any de majoria de govern a les Franqueses

U
n govern amb majoria és sinònim d’estabilitat. PDeCAT-
Demòcrates va guanyar les últimes eleccions, però va 
estendre la mà a altres opcions polítiques per dotar el 
municipi d’un equip estable capaç de tirar endavant projectes 

en un moment de transformació important a les Franqueses, que va 
de camí cap als 20.000 habitants. El Partit Popular va ser el primer 
partit a acceptar la coalició, el març de 2016. Més tard, el 2 de juny, 
el PSC signa un acord, segons el qual els socialistes formalitzen la 
seva entrada a l’equip de govern aportant, entre tots, la fortalesa 
necessària per garantir un futur en moviment i amb pas ferm per 
al municipi. En total, les tres forces sumen 10 dels 17 regidors i 
regidores del consistori. 

Els acords, però, no venen amb un paper en blanc, sinó que 
PDeCAT-Demòcrates i PSC acorden 20 punts bàsics per dur a terme 
un programa de govern. Tot just ara s’ha complert un any d’aquest 
pacte, que continua ferm i oferint tota l’estabilitat que mereix les 
Franqueses. La bona entesa entre les tres formacions i la visió en 
comú d’un model molt determinat ha permès dissenyar un municipi 
sostenible on el benestar dels seus ciutadans i ciutadanes ha estat 
prioritari. 

En els últims anys han augmentat considerablement els proces-
sos participatius i els projectes socials.

El pacte entre PDeCAT-Demòcrates, PSC i PP s’ha traduït en 
estabilitat i progrés per al municipi

Un govern obert a la participació
El Centre Cultural de Corró d’Avall, la definició del Parc del Falgar 

i la Verneda, a Llerona, i la plaça de l’Esbarjo, en què es treballa 
actualment, són tres exemples de participació ciutadana. I és que 
l’equip de govern considera que els veïns i veïnes són importants a 
l’hora de dissenyar els projectes del present i futur.

El Centre Cultural de Corró d’Avall és una de les actuacions 
més importants previstes al municipi. Inclou la creació d’un Centre 
d’Atenció Primària, un pavelló poliesportiu i una biblioteca. Tres 
equipaments molt importants en el servei d’atenció a les persones 
que donaran un tomb en breu. En aquests moments també estan 
en marxa les obres del Parc del Falgar i la Verneda, a Llerona. 
Un projecte que s’ha fet tenint en compte criteris de sostenibilitat 
econòmica i mediambiental en un espai de 175.000 metres quadrats 
on hi haurà aparcaments i serveis, un parc i un llac. La zona de 
parc ocuparà 23.800 metres quadrats i serà un espai natural per a 
l’exercici físic i del lleure a l’aire lliure. El llac serà un espai protegit 
on es col·locaran miradors per observar les aus d’una manera 
respectuosa.  Un dels projectes que es definirà en breu mitjançant 
un procés participatiu és la plaça de l’Esbarjo. L’obra es durà a terme 
durant el 2018 i preveu transformar un dels punts més cèntrics de 
Bellavista.  

Membres de l’equip de govern durant una sessió de treball a l’Ajuntament
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Projectes econòmics i socials, prioritats 
per al govern 

D
onar resposta a les persones amb dificultats econòmiques 
és una de les prioritats per a l’equip de govern de les 
Franqueses. En aquest sentit, la previsió és que en els 
propers mesos s’engeguin diversos projectes destinats a 

millorar la dinamització econòmica i les polítiques socials. A partir 
del gener, per exemple, està previst que es posi en funcionament el 
Consell Econòmic i Social, coordinat entre les àrees de Dinamització 
Econòmica i Polítiques Socials, amb la finalitat d’afavorir la inserció 
laboral. Aquest òrgan estarà format per entitats empresarials, 
sindicals i socials. L’objectiu és potenciar l’ànima social dins de 
l’entorn empresarial. Una de les seves tasques serà augmentar i 
diversificar l’oferta de formació professional i ocupacional tenint 
en compte les necessitats del territori. La formació ocupacional 
per a persones en atur serà un altre dels pilars a treballar, posant 
especial atenció en els sectors emergents en cada moment 
amb l’objectiu de formar en capacitats i habilitats útils per al 
mercat laboral. Pel que fa a les millores econòmiques i socials, 
el govern també ha previst que les ordenances de 2018 incloguin 
bonificacions per 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 a un segon any. 
Pel que a la creació de treball també cal destacar les cinc places de 
Policia Local que ja s’han creat i ajudaran a millorar l’estratègia en 
seguretat ciutadana al municipi.

Dins de l’àmbit social és important destacar que el proper any 

l’Ajuntament de les Franqueses disposarà de tres pisos dedicats a 
l’àmbit de Serveis Socials. 

Grans obres de present i futur
El Centre Cultural de Corró d’Avall ja està definit, però aquesta 

no és l’única obra que donarà un valor afegit al municipi durant els 
propers anys. Un dels projectes que properament començarà és la 
urbanització del Sector N, que esdevindrà un dels punts neuràlgics 
de la indústria a les Franqueses del Vallès. A més, hi ha la previsió 
de modificar el pla general per a la connexió de Bellavista amb Corró 
d’Avall. Es faran uns estudis durant el 2018 per acabar de definir el 
projecte. La nova residència d’avis i centre de dia al carrer del Terme 
de Bellavista també és una dels objectius que esdevindrà realitat en 
els propers mesos. L’Ajuntament i la Parròquia de Santa Maria de 
Llerona també han arribat a un acord perquè el municipi pugui fer ús 
de les instal·lacions durant 25 anys més. El pacte preveu un projecte 
de remodelació de la zona esportiva i de lleure. Aquesta iniciativa 
es durà a terme amb una subvenció de la Diputació de Barcelona 
de 765.486,54 euros. A més, l’acord inclou la remodelació del casal 
per convertir-lo en una sala polivalent que es pugui fer servir com a 
teatre. També es rehabilitarà la primera planta, excepte la terrassa 
que no està inclosa a la cessió. La previsió és que les obres comencin 
el segon semestre de 2017 i s’allarguin fins al 2019. I una propera 
actuació important és l’obra que portarà aigua potable a Corró 
d’Amunt. El projecte ja està en exposició pública i, si no es presenten 
al·legacions, la previsió és que els treballs comencin el mes d’agost. 

La formació ocupacional és una de les prioritats del govern
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E
ntre tots fem les Franqueses és la premissa que s’ha seguit 
des de l’Ajuntament per a la realització del projecte de 
remodelació de la plaça de l’Espolsada. Durant el mes de 
juny, es va presentar el projecte a tots els veïns i veïnes de la 

plaça de l’Espolsada per tal que poguessin realitzar les consultes i 
suggeriments que creien convenients i construir, entre tots, un espai 
exclusivament per als vianants.

Amb aquest canvi de model de mobilitat es pretén millorar la 
sostenibilitat ambiental i la seguretat, així com fomentar una major 

J
a fa alguns anys que l’Ajuntament de les Franqueses 
fa esforços perquè el desplegament de la fibra òptica 
arribi a tot el municipi. La millora en els serveis de 
telecomunicació és fonamental tant per l’ús domèstic 

com per l’empresarial. Entre alguns dels avantatges, la fibra 
òptica permet navegar per internet a una velocitat més ràpida 
que l’ADSL. La cobertura programada a les Franqueses del 
Vallès és del 92% i en aquests moments un 72% ja està en 
funcionament. Per tant, hi ha un 8% del territori previst que 
encara està pendent de l’accés a la fibra òptica. Un d’aquests 
punts és Corró d’Amunt. Telefònica ha començat les feines 
de desplegament, però actualment està pendent d’un permís 
de la Diputació de Barcelona per tal que l’alimentació arribi 
correctament. L’Ajuntament intentarà que la fibra òptica sigui 
una realitat a Corró d’Amunt durant aquest 2017. 

cohesió social. La proposta defineix uns itineraris còmodes i segurs 
per als vianants amb l’objectiu de facilitar l’accés a la majoria dels 
equipaments i espais públics amb voreres que incrementen la 
seguretat i el confort en els desplaçaments.

El projecte prioritza l’espai per a vianants sobre l’espai per als 
vehicles en aquest àmbit i per això es contempla el tall definitiu del 
trànsit rodat del carrer de Sant Ponç des de la carretera de Cànoves 
fins al carrer de l’Alba, tall des del 2013 només es produïa els caps 
de setmana. La remodelació també pretén potenciar l’activitat 
econòmica, comercial i social en tota aquesta zona. 
En resum, els objectius del projecte són els següents:
•	 Prioritzar l’ús de vianants i eliminar el trànsit rodat de la plaça 

de l’espolsada, construint una plataforma única en tota la plaça.
•	 Crear una continuïtat entre la Plaça de l’Espolsada  i la Plaça de 

Muriel Casals per tal de donar més unitat als dos espais. Per això 
caldrà unificar la cota entre la Plaça de l’Espolsada i la Plaça de 
Muriel Casals. (creuament c. Sant Ponç i c. de l’Alba).

•	 Adequar l’espai urbà per tal d’acollir els diferents usos de la 
plaça, garantint-ne la seva convivència. La nova secció de la 
plaça de l’espolsada es composarà de manera que hi haurà 4m 
lliures pel recorregut dels vianants, una zona d’estar i descans 
de 10m d’ampla (bancs i terrasses) sota una zona arbrada, i els 
40m lliures de la plaça actual.

Està previst que l’Ajuntament aprovi el projecte aquest mes de 
juliol per a començar les obres de remodelació, de 2 mesos i mig de 
durada, al mes d’octubre.

Proposta de reforma de la plaça de l’Espolsada

Es presenta el projecte de reforma de la 
plaça de l’Espolsada

L’Ajuntament treballa perquè la fibra 
òptica arribi a Corro d’Amunt 
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Xerrades sobre ciberassetjament entre 
els joves

S’impulsa el primer casal d’estiu per a 
discapacitats

L
a Policia Local de les Franqueses ha impartit unes xerrades 
sobre “Xarxes socials, seguretat i entorn” als alumnes de 2n 
d’ESO de l’Institut Til·lers.

Aquest any, per primera vegada, les quatre sessions han 
estat realitzades amb la col·laboració del Col·legi d’Advocats de 
Granollers mitjançant el curtmetratge “Share”, que conclou quan 

L
’Ajuntament de les Franqueses i l’Ajuntament de Granollers 
organitzen per aquest mes de juliol un casal d’estiu adreçat 
als infants i joves d’ambdós municipis que pateixen alguna 
discapacitat física i/o intel·lectual. Es tracta d’alumnes del 

Centre d’Educació Especial Montserrat Montero, escola ubicada a 
Granollers especialitzada en l’atenció de nens i joves d’entre 3 i 20 
anys de la comarca del Vallès Oriental. 

És la primera vegada que el consistori organitza un casal 
d’aquestes característiques amb l’objectiu de proposar diferents 

activitats educatives, culturals i terapèutiques que fomentin 
l’autonomia, participació i desenvolupament de les persones ateses. 

Després de mesos de treball, s’han dissenyat diverses activitats 
que promouen la inclusió d’infants i joves amb necessitats educatives 
especials, com tallers, jocs d’aigua, manualitats, etc. 

El casal tindrà lloc a les instal·lacions de l’Escola Lledoner del 3 
al 28 de juliol, de dilluns a divendres, de 9 a 13 h. Les famílies tindran 
l’opció de sol·licitar el servei d’acollida (8 a 9 h), el menjador (13 a 15 h) 
i/o el servei de tarda (15 a 17 h).

un jutge condemna a tres anys de presó al protagonista per difondre 
per les xarxes socials les imatges d’una amiga seva despullada 
sense que aquesta ho sabés.

El curtmetratge està basat en fets reals i permet abordar el 
tema de les xarxes socials per a conscienciar als joves sobre les 
pernicioses conseqüències jurídiques que pot comportar la difusió 
no consentida d’imatges íntimes d’una persona a través de les 
xarxes socials. 

La generalització de l’ús de les noves tecnologies aplicades a 
Internet ha propiciat en els darrers anys un augment d’incidents. 
En aquest context, els menors resulten el sector més vulnerable 
davant els riscos que proliferen al món virtual, i amb aquestes 
xerrades es pretén dotar als més joves de la informació necessària 
per a la seva protecció.  

Cada sessió té una durada de dues hores on, a més de la 
visualització del vídeo, es tracten diversos temes per a generar 
debat aprofitant les preocupacions manifestades pels alumnes. Els 
més joves aprenen nocions bàsiques de seguretat en les xarxes, 
els diferents tipus de xarxes socials que existeixen, què és el 
ciberassetjament i l’assetjament escolar ... i també parlen sobre 
el consum d’alcohol i substàncies estupefaents i el maltractament 
vers la dona.

La Policia Local donarà continuïtat al projecte i farà extensives 
aquestes xerrades a altres centres d’educació secundària del 
municipi per tal de fomentar la prevenció i evitar conductes 
delictives. 

Policia Local impartint la xerrada sobre xarxes socials, seguretat i entorn
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Al juliol, Festa Majors de Bellavista i Marata

Activitats d’estiu per a més de 1.000 infants

L
es Franqueses celebrarà l’estiu amb la Festa Major de 
Bellavista del 6 al 9 de juliol. La 5a Caminada nocturna i el 
Cinema a la fresca donaran el tret de sortida a quatre dies 
de diversió, on destaca com a novetat la cursa d’obstacles 

“La suada guillada” pel centre de Bellavista i els “San Fermines 
infernals” després de l’estirada de tractor. 

Al mes de juliol també s’organitza la Festa Major de Marata, que 
se celebrarà els dies 21 i 22 de juliol i s’allargarà fins al 28, 29 i 30 
de juliol. Un cop més s’iniciarà amb la tradicional representació a 
càrrec del Grup de Teatre del Centre Cultural de Marata, enguany 
de l’obra “Ens ha caigut la sogra” de Lluís Coquard. L’endemà 
destaca la tradicional Maratafolk, a la plaça amb l’actuació del 
grup Belda & Sanjosex submergit de ple en el cançoner Càntut, 
cançons i músiques que pervivien tan sols en la tradició oral.

D
es de fa gairebé tres dècades, l’Ajuntament ofereix 
durant el període d’estiu una completa i variada oferta 
d’activitats d’educació en el lleure a través de la promoció 
esportiva i l’activitat lúdica i sociocultural.

Enguany, al voltant de 860 infants i joves participaran a les 
activitats d’estiu municipals, 480 ho faran als diversos casals, 
campaments municipals i activitats de l’Espai Zero i d’entitats 
socioculturals del municipi, i 380 al Juliol Esportiu. A aquesta 
oferta se li sumen les diverses activitats esportives de les entitats 
del municipi que garanteixen 590 places més per a ocupar durant 
l’època de més calor de l’any. En total 1.450 nens i nenes gaudiran 
de la variada oferta lúdica i esportiva que gestiona l’Ajuntament 
de les Franqueses. 

Els infants i joves inscrits als casals i campaments podran 
participar a les activitats lúdiques i de convivència, conèixer 
nous llocs, aprendre i desenvolupar habilitats a través de jocs 
i tallers, però sobretot es divertiran d’una  manera saludable. 

L’Organització de la Festa Major de Bellavisa és a càrrec de la 
Comissió de Festes de Bellavista, que compta amb la col·laboració 
de més de 15 entitats del municipi juntament amb l’Ajuntament de 
les Franqueses. I no hi faltaran els Guillots i Suats, les colles que 
competeixen amistosament i que poden color a la festivitat.

El Centre Cultural de Marata s’encarrega de l’organització de 
les diverses activitats del programa de la Festa Major de Marata.

Realitzaran colònies i excursions, jocs de nit, tallers d’efectes 
especials, circs, i aprendran com fer de youtuber o con realitzar 
un curtmetratge.

El Juliol Esportiu tindrà lloc del 3 al 28 de juliol i com en altres 
edicions, els nens i nenes repartits en diferents categories: 
prebenjamins, benjamins, alevins i infantils-cadets, utilitzaran 
tots els espais de què consta la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall per a practicar diferents esports. 

Els destinataris principals de les diverses activitats d’estiu 
són els infants i joves de 3 a 18 anys que viuen al municipi, 
que tenen al seu abast una oferta àmplia i variada d’activitats 
educatives i engrescadores per gaudir al màxim del període de 
vacances.

A l’oferta d’activitats s’afegeix la possibilitat de fer ús de les 
piscines d’estiu de dilluns a dissabte de 10 a 20 h, i diumenges 
de 10 a 19 h, amb l’objectiu de refrescar-se i passar-s’ho d’allò 
més bé.

Podeu conèixer tota la programació d’ambdues 
Festes Majors escanejant aquest codi QR i/o a 
l’apartat d’agenda d’aquest butlletí.
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Obertes les inscripcions a les activitats 
esportives 2017-2018

D
el 3 al 21 de juliol i a partir del 4 de setembre (fins que 
s’exhaureixin les places de cada grup i de cada modalitat 
esportiva) es podran formalitzar a les inscripcions a les 
activitats esportives de la propera temporada.

Per al curs vinent s’ofereixen les següents modalitats esportives; 
bàdminton, bàsquet, hàndbol, karate, pàdel, tennis, activitats 
esportives a les escoles del municipi (psicomotricitat, prebenjamí 
i aeròbic), pàdel i tennis per adults, activitat física per a adults, 
activitat física per a la gent gran, marxa nòrdica i activitat física 
adaptada per a grups específics. 

Les inscripcions s’han de tramitar a les oficines de l’àrea 
d’Esports, a la Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall, de dilluns 
a dijous, de 9 a 14 h i de 16.30 a 19 h, i divendres de 9 a 14 h.

En el moment d’apuntar-se a qualsevol activitat caldrà presentar 
la següent documentació:  
•	 Fotocòpia del DNI.

E
l Patronat Municipal d’Esports va iniciar al mes de febrer un 
programa pilot per a la promoció i la difusió de la pràctica de la 
Marxa Nòrdica a les Franqueses. 

A principis de juny es va realitzar la cloenda del programa 
on una setantena de persones van fer una masterclass amb diversos 
exercicis d’escalfament amb i sense bastons, i una sortida de Marxa 
Nòrdica guiada amb dos recorreguts, un de 7,5 km i un altre de 9,5 km. 

El programa pilot, que ha tingut molt bona rebuda al municipi amb 
120 inscrits, tindrà continuïtat per a l’any vinent i les preinscripcions 
es podran realitzar fins al 21 de juliol, a l’oficina del Patronat Munici-
pal d’Esports. La temporada 2017-2018 començarà a l’octubre i es re-
alitzaran cursos trimestrals tant d’iniciació com de perfeccionament. 
Al web de l’Ajuntament www.lesfranqueses.cat podeu trobar més in-
formació sobre les activitats esportives 2017-2018. 

•	 Fotocòpia de la targeta sanitària.
•	 Dades bancàries.
•	 Pagament del primer trimestre i el mes de setembre + 

matrícula + tramitació de la mútua esportiva + despeses de 
gestió + equipament esportiu. 

Altres activitats esportives
A banda de les activitats municipals, les entitats esportives 

han programat hoquei, futbol, tir amb arc i patinatge artístic, 
les inscripcions de les quals no es realitzen a través dels canals 
municipals. 

Les Franqueses tanca el programa pilot de 
la Marxa Nòrdica
Del 12 de juny al 21 de juliol es poden realitzar les 
preinscripcions de la propera temporada 

Podeu consultar les activitats esportives per a la 
temporada vinent en aquest codi QR

Masterclass a la cloenda del programa de la Marxa Nòrdica
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[ Les Franqueses en imatges ]

1 i 2. Celebració del Corpus Christi a 
Corró d’Amunt i Corró d’Avall

3. Èxit de la 31a cursa de Bellavista, que 
estrena recorregut

4. Celebració del 51è Homenatge a la 
vellesa de Corró d’Avall

5. S’inaugura la pista d’slot “Les 
Franqueses”, única a l’Estat. 

6. Se celebra la 1a Jornada de Salut 
i Alimentació amb la participació de 
professionals del sector, escoles i 
activitats obertes a la ciutadania

7. Els alumnes de l’Escola Bellavista-
Joan Camps recullen el Premi Pilarín 
Bayés 2017

8. Entrega de certificats de participació 
als programes d’acollida i diversitat de 
l’Àrea de Polítiques Socials

1
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Festa Jove d’Estiu

Diada del Joc i de l’Esport
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La contaminació lumínica és una de les contaminacions menys 
visibles per a nosaltres. Per això és especialment important perquè 
no li donem importància, en té molta, i sovint no hi fem gaire cosa.

Causes
. Faroles que il·luminen avall però també amunt . 
. Utilització de bombetes i làmpades de llums fredes, blavoses.
. Grans il·luminacions de monuments .
. Proliferació de cartells lluminosos (propaganda, empreses, 
botigues, etc)
. Grans il·luminacions especials (festa major, Nadal, grans 
esdeveniments, etc)
. Canons de llum i canons laser (discoteques, concerts musicals a 
l’aire lliure, etc)
. Il·luminació de autopistes, autovies, rondes, etc.

Efectes 

. Alteracions de comportament en les espècies nocturnes. Fins i 
tot desaparició de les mateixes (mussols, ratpenats, papallones, 
eriçons,etc).
. Dificultats per al transit aeri i marítim
. Desorientació de les aus migratòries i alteració del cicle de les 
plantes (floració quant no toca).
. Malbaratament energètic. 
. Problemes a la vista a causa de bombetes i làmpades d’espectre 
ampli que també emeten radiacions ultraviolades i infraroges. 
. Molèstia,a la nit, a causa de lla il·luminació que entra a la llar des 
de el carrer.

Solucions
1. Instal·lar fanals i altres elements lluminosos que evitin l’emissió 
de la llum cap el cel i fer ús de colors càlids.
2. Reduir el consum fent ús de bombetes monocromàtiques.
3. Reduir el nombre de llums innecessàries.
4. Prohibir els canons làser de discoteques i events.
5. Evitar els cartells lluminosos.
6. Regular l’horari d’il·luminació de monuments.
7. Apagar els enllumenats ornamentals com per exemple els arbres 
de nadal.
8. Respectar l’horari d’il·luminació hivern/estiu.

Probabilitat de Contaminació Lumínica a les Franqueses del Vallès: 
Probable

La pluja àcida és un tipus de contaminació difícil de controlar. 
Els àcids creats a l’atmosfera per l’activitat humana poden ser 
transportats a milers de quilòmetres pel vent, fins que arriben 
a terra arrossegats per la pluja, la pedra o la neu. Els òxids de 
sofre i de nitrogen emesos  amb la combustió de carbó i petroli es 
combinen amb l’aigua de l’atmosfera i formen àcids corrosius. 

Causes
. Emissions volcàniques
. Emissions de vehicles de transport (cotxes, motos, camions, 
autocars, vaixells, trens, avions, etc) que utilitzen carbó o derivats 
del petroli.
. Calderes de calefacció.
. Emissions de fabriques, especialment metal·lúrgiques.
. Centrals elèctriques (cremen combustibles fòssils per obtenir 
energia.)

Efectes
. Sobre rius, llacs i mars. Gran mortalitat d’animals i plantes.
. Sobre boscos, les fulles dels arbres es cremen, fins i tot l’arbre pot 
moris fàcilment.
. Sobre conreus, provoca estrés en les plantes i les fa més 
vulnerables a plagues i malalties.
. Pot provocar fam, on la base de la subsistència sigui la pesca, els 
boscos o l’agricultura.
. Problemes respiratoris greus entre la població.
. Sobre construccions i monuments, lentament els va malmetent. 
Pèrdua del patrimoni arquitectònic i cultural 
. Contaminació de l’aigua de boca. Problemes gàstrics en la 
població.

Solucions
1. Podem fer que les cases, les fàbriques, les centrals elèctriques... 
siguin més netes, perquè utilitzin energies no contaminants.
2. Utilitzar menys el vehicle privat de combustió i augmentar l’ús del 
vehicle elèctric.
3. Instal·lar filtres a les indústries. 
4. Reduir el consum de combustibles fòssils.
5. Utilitzar energies alternatives: solar, eòlica...
6. Fomentar la investigació de noves energies no contaminants. 

Probabilitat de Contaminació Atmosfèrica, pluja àcida a les 
Franqueses del Vallès: Poc probable

5è A Tema: CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 5È B Tema:  CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA: PLUJA ÀCIDA

Escola Camins
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[ singulars locals ]

Com es definiria Pep Bou?
Em defineixo com una persona que tossudament ha cregut que a l’es-
cenari pot haver-hi alguna cosa més que no pas teatre amb text. Al 
llarg de la meva trajectòria hi ha hagut aquesta experimentació vi-
sual amb les bombolles que em va sembla que fuig del que és un joc 
de nens. Té una dimensió poètica important, d’estètica, de bellesa... 
Això gràcies al suport de Joan Brossa. Sempre ho dic perquè el dia 
que vaig estrenar a Tàrrega, l’any 1982, en Joan Brossa hi era i em va 
dir: “Dijous vens a sopar a casa i et faré un text pel teu programa. No 
deixis mai les bombolles que són la imatge poètica per excel·lència”. 
Vaig passar moments de dubtes importants, no tens la garantia de 
tenir un element segur allà amb tu, sinó que sempre jugues amb un 
element efímer. 

Vostè és arquitecte tècnic de formació. Què el porta a dedicar-se al 
món de l’espectacle, de la cultura?
Potser és una arquitectura efímera. Vaig treballar com a aparellador 
arquitecte a Granollers i vaig adonar-me que a la construcció hi 
havia una part d’especulació, de jugar amb els diners, de manera que 
tothom tingués una porció de pastís. Això em va decebre una mica i 
vaig decidir tirar cap a la comèdia. 

Era vocacional això de l’arquitectura?
No. A casa meva eren molt pobres aleshores vaig anar a l’escola 
fins els 14 anys. Van dir que dibuixava bé, però que no serviria per 
fer carrera ni res. Vaig fer  el batxillerat per lliure, vaig començar 
a treballar de delineant als 14 anys en una oficina a Bellavista. Vaig 
estar tres mesos com a aprenent fent còpies de plans. Després vaig fer 
formació professional, vaig estudiar delineant, per accedir als estudis 
d’aparellador i pèrit industrial. Vaig començar com a pèrit industrial i 
em vaig passar a aparellador. Vaig ser professor de l’Escola Municipal 
del Treball del Granollers durant tres anys. 

Als anys 70 fa el salt cap a l’espectacle...
L’any 1975 vaig entrar al Teatre de l’Associació Cultural de Granollers, 
el TAC, que hi havia el festival de teatre que es feia al Casino de Gra-
nollers, portat pel Gregori Resina. El TAC també feia obres pròpies. 
Vaig entrar allà i faig fer un curs de mim, vaig aprendre molt ràpid. De 
seguida vaig muntar un espectacle de mim clàssic, em vaig inventar 
bastantes coses, i al 76 vaig començar a fer actuacions per la comar-
ca, a les escoles,...

Per tant, ja es desvincula de l’obra...
Sí, vaig tancar els temes pendents. Vaig marxar de Granollers i vaig 
anar a viure al Masnou. Aleshores ens vam començar a organitzar per 
la llibertat expressió quan van tancar Els Joglars a la presó. Vaig tru-
car al Manel Barceló i li vaig dir: “Vine cap aquí que estem muntant un 
espectacle entre tots i farem un número tu i jo. Tu faràs de militar i jo 
faré alguna cosa amb globus”. Vam fer un espectacle amb mim i glo-
bus. Va deixar la seva feina d’un dia per l’altre, va venir i vam muntar 
un espectacle ell i jo. Va anar molt bé, vam recórrer Catalunya durant 
un any. Aleshores el Manel Barceló va marxar amb Els Joglars i jo vaig 
agafar gent del Masnou com a companyia i ens vam dir Pa de Ral. Vaig 
fer dos espectacles, però volia canviar. Vaig deixar aquest grup. Vaig 
estar un any explicant contes, vaig fer alguna cosa a TVE,... i anava 
pensant què feia. 

Com comença amb les bombolles?
Recordo que en aquesta època van sortir els detergents per rentar 
plats i participava en un espectacle amb una escena on hi havia un 
personatge que somiava i jo feia bombolles. Aleshores vaig començar 
a veure quines possibilitats tenien les bombolles. 

Els espectacles els pensa per petits, per grans...?
L’artista ha de buscar l’atenció dels nens per la complicitat, no per la 
tonteria. Les bombolles és un joc de nens, però el que fas és un llen-
guatge poètic. Si experimento i aconsegueixo alguna cosa que m’emo-
ciona a mi, ho comparteixo amb els altres. Has de jugar un personatge 
i emocionar-te. 

Hi ha moltes hores d’investigació al darrera, no?
Sí. Dins d’aquestes freqüències de vida de la bombolla s’ha de tenir en 
compte l’aigua, humitat, olors,... l’espectacle el fas d’una manera o al-
tra. La bombolla té un comportament efímer. Treballes en un lloc i tot 
queda perfecte. En canvi, si ho portes a un escenari que les condicions 
són unes altres potser no pots fer el que tenies previst. L’espectacle 
pot ser canviant perquè les opcions són múltiples. 

Quin lloc escolliria per perdre’s a les Franqueses?
Corró d’Amunt, Marata... Quan vivia a Granollers ja anava a la bal-
conada de l’església de Marata a passar una estona, veure la posta 
de sol. Aquest lloc sempre m’ha agradat. Compartir una estona de 
conversa amb mossèn Cardús. 

PEP BOU (Granollers, 1951) és un mim que ha convertit els seus 
espectacles en un festival poètic on moviments i música es 
combinen a la perfecció amb les bombolles. Des de 2003 viu a Can 
Pep del Serrat, a Corró d’Amunt.

“Si experimento i aconsegueixo alguna cosa que m’emociona a mi, ho 
comparteixo amb els altres. Has de jugar un personatge i emocionar-te” 
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[ agenda ]

Espai Zero: Setmana Explosiva. Activitat lliure 

per a joves de fins a 30 anys

10-13 h Centre Cultural de Bellavista

27è Torneig La Perestroika. Torneig Bàsquet 

Lleure

9-21 h Pavelló Poliesportiu Municipal Corró 

d’Avall

Org. AE La Perestroika

Exhibició de Karate

9-14 h Pavelló Poliesportiu Municipal de Corró 

d’Avall

Org. CE SHIHO-WARI

Concert Intercanvi de Cors a càrrec de la Coral 

Romança de Callús, Cor Camins i Coral Xeremella. 

Entrada gratuïta

19 h Casal Cultural de Corró d’Avall

Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals

Espai Zero: Circ. Activitat lliure per a joves de fins 

a 30 anys

10-13 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero: Circ. Activitat lliure per a joves de fins 

a 30 anys

10-13 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero: Circ. Activitat lliure per a joves de fins 

a 30 anys

10-13 h Centre Cultural de Bellavista

Granollers CUP 2017. Torneig Internacional 

d’Handbol

9-15 h Pavelló Poliesportiu Municipal de Corró 

d’Avall i pista poliesportiva coberta

Org. AEH Les Franqueses i BM Granollers

Més informació: www.granollerscup.com

II Torneig d’Hoquei. Per equips de base del CH 

Les Franqueses

9-17 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt

Org. Club Hoquei Les Franqueses

Espai Zero: Setmana Explosiva. Activitat lliure 

per a joves de fins a 30 anys

10-13 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero: Setmana Explosiva. Activitat lliure 

per a joves de fins a 30 anys

10-13 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero: Taller efectes especials. Activitat 

lliure per a joves de fins a 30 anys

10-13 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero: Fes-te Youtuber. Activitat lliure per a 

joves de fins a 30 anys

10-13 h Centre Cultural de Bellavista

07 divendres

08 dissabte

09 diumenge

11 dimarts

13 dijous

14 divendres

02 diumenge

04 dimarts

06 dijous

18 dimarts

20 dijous

01 dissabte
Campanya de donació de sang

8-15 h Davant de la Zona Esportiva Municipal

A càrrec del Banc de Sang i Teixits del 

Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya

Festa dels socis 2017. Berenar-sopar i ball amb el 

Grup Esquitx 

20 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

Granollers CUP 2017. Torneig Internacional 

d’Handbol

9-21 h Pavelló Poliesportiu Municipal de Corró 

d’Avall i pista poliesportiva coberta

Org. AEH Les Franqueses i BM Granollers

Més informació: www.granollerscup.com

II Torneig d’Hoquei. Per equips de base del CH Les 

Franqueses

9-17 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt

Org. Club Hoquei Les Franqueses

Trofeu Club Patinatge Artístic Les Franqueses

9-15 h Pavelló Poliesportiu Municipal de Corró 

d’Avall

Org. Club Patinatge Artístic Les Franqueses 

Activitat dinamització del mercat de productes 

de proximitat: Jocs de gegants per a nens i 

nenes

10- 13 h Ctra. de Ribes, al costat del mercat

15 dissabte



Espai Zero: Fem un curtmetratge. Activitat lliure 

per a joves de fins a 30 anys

10-13 h Centre Cultural de Bellavista

Cicle Musical Encicla’t amb la Coral Meridies i el 

Cor de Cambra de Granollers. Concert dirigit per 

Virginia Bono i Josep Vila Jover

20 h Parròquia de Santa Maria de Llerona

Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals i 

col. Parròquia de Santa Maria de Llerona

Espai Zero: Fem un curtmetratge. Activitat lliure 

per a joves de fins a 30 anys

10-13 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero: Fem un curtmetratge. Activitat lliure 

per a joves de fins a 30 anys

10-13 h Centre Cultural de Bellavista 

25 dimarts

27 dijous

28 divendres

15

“Nit de juliol,
pluja no vol”

FESTA MAJOR DE BELLAVISTA

6 dijous

VI Caminada Nocturna

21.30h Sortida de la plaça Major. Recorregut 

7km

Inscripcions 1 hora abans de la sortida. Preu: 3 €; 

nens menors de 10 anys gratuït

Preinscripcions a: facebook/guillotsisuats

Es recomana portar llanterna

Org. Guillots i Suats

Cinema a la fresca: Vaiana

22 h Plaça Major de Bellavista

Pel·lícula per a tots els públics

Org. Comissió de Festes

7 divendres

Panera dels tresors

10 h Carpa de la plaça Major

Joc heurístic amb elements naturals per a 

nadons

Org. Associació Espai nadó - Espai infant

Contacontes

10.30 h Carpa de la plaça Major

A càrrec de Susagna Navó

1a. Sessió Contes per a nadons

2a. Sessió Contes per a nens a partir de 4 anys

Org. Comissió de Festes

Gimcana Infantil i Juvenil

11 h Parc del Mirador

Vine i gaudeix de la gimcana més esbojarrada!

Org. Associació Espirall

Espectacle d’Animació: La Festa dels Més 

Tumàcat

12 h Carpa de la plaça Major

A càrrec del grup Més Tumàcat

Org. Comissió de Festes i Patronat de Cultura

Concurs de petanca

16 h Pistes del Casal d’Avis 

Inscripcions gratuïtes al Casal d’Avis

Org. Casal d’Avis de Bellavista

Mostra d’Entitats de Bellavista

19 h Carpa de la plaça Major

Escola de Dansa EnDansa, Cor Hermandad 

Rociera

Org. Comissió de Festes

La Suada Guillada

20 h  Sortida de la Plaça Major 

Cursa d’obstacles pel centre de Bellavista

Inscripcions 1 hora abans de la sortida.

Es recomana portar calçat còmode. Activitat 

d’embrutar-se

Org. Guillots i Suats

Ball de la Gent Gran

20.30 h Carpa de la plaça Major

Amb l’actuació del músic Juan Abarca

Org. Comissió de Festes i Casal d’Avis de 

Bellavista

Correfoc Infernal

22 h Passeig d’Andalusia

Amb el grup de diables Els Encendraires i la 

colla convidada Diables de Montornès  

Org. Grup de Diables Els Encendraires

Presentació de la Festa i Ball per a tothom

23 h Carpa de la plaça Major

A càrrec de l’Orquestra Taxman

Org. Comissió de Festes

Noctàmbuls

23.30 h Plaça Nova

Vine a divertir-te amb les colles abans de la 

Festa Jove!

Org. Guillots i Suats

Canya jove

1.30 h Carpa de la plaça Major

Amb DJ Josenaguer. 

Org. Guillots i Suats i Comissió de Festes

8 dissabte

Campionat de tir

9 h Camp de Tir de Les Franqueses

Org. Societat de Caçadors de Bellavista

Xocolatada popular

10.30 h Carpa de la plaça Major

Org. Guillots i Suats i Hermandad Rociera

Espectacle d’animació i festa 

de l’escuma

11 h Plaça Major

A càrrec del grup ¾ de 15

Org. Comissió de Festes

Espai Zero: Fes-te Youtuber. Activitat lliure per a 

joves de fins a 30 anys

10-13 h Centre Cultural de Bellavista

XII Caminada nocturna Corró d’Amunt. Dos 

recorreguts: circuit curt 6km i circuit llarg 8,5km

22 h Consell del Poble de Corró d’Amunt

Informació i inscripcions a les 21 h  Places 

limitades

Telfs d’informació: 

670 24 67 69   93 871 04 22   678 07 72 66

Org. CC Corró d’Amunt

21 divendres

22 dissabte
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Vermut solidari

13 h Plaça Major

Org. Associació de Botiguers, Comerciants i 

Professionals de Les Franqueses

Arrossada popular

14 h Carpa de la plaça Major

Paella, pa, vi o aigua. Preu: 5 €

Org. Comissió de Festes

Joc d’entitats

18 h Plaça Major

Uneix-te a la gimcana formant un grup o 

participant amb alguna entitat!

Org. Comissió de Festes

Correaigua infantil i juvenil

20 h Passeig d’Andalusia

Org. Casal Infantil i Juvenil Municipal de 

Bellavista

Correfoc infantil

22 h Passeig d’Andalusia

Colla de Diables Els Encendraires i la colla 

convidada “Les Espurnes” de Castellar del 

Vallès 

Org. Grup de diables Els Encendraires

Ball per a tothom

23 h Carpa de la plaça Major

A càrrec de l’Orquestra Sabor Sabor

Org. Comissió de Festes

Concert jove

1.30 h Carpa de la plaça Major

A càrrec del grup Karaokes Band 

Org. Comissió de Festes i Guillots i Suats

9 diumenge

II Pedalada popular

9.30 h Sortida de la plaça Major. Arribada al 

Passeig d’Andalusia

Inscripció prèvia al Bar l’Espiga i al Bar La Plaça 

i 1 hora abans a la mateixa sortida 

Recorregut aproximat de 20 kilòmetres. 

Activitat recomanada a partir de 10 anys

Preu de la inscripció: 3 €. A l’arribada 

botifarrada per a tots els participants

Org. Club Ciclista Bellavista

 

L’Enigma de Bellavista

10-18 h Local de les colles, carrer Barcelona 33

El Room Escape de Guillots i Suats

Inscripcions el divendres a les 19:00h a la plaça 

Major

Preinscripcions a: facebook/guillotsisuats

Grups de fins a 5 persones 

Org. Guillots i Suats

Processó i Missa de Festa Major

11.45 h Parròquia de Sant Francesc d’Assís 

Processó des de l’Església fins a la plaça Major

Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís.

Dinar de germanor 

14 h Carpa de la plaça Major

Cal portar el dinar i la beguda 

Sobretaula amb actuacions diverses

Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís.

Festival de Festa Major

18 h Carpa de la plaça Major

A càrrec dels grups de l’Escola de Dansa de 

l’Associació de Veïns

Org. Associació de Veïns de Bellavista

L’estirada de tractor infantil

20 h Passeig d’Andalusia

Activitat dinamitzada per Pep Callau

Es recomana calçat còmode i protecció a les 

mans. Alçada màxima 1’40m

Org. Guillots i Suats 

L’estirada de tractor per adults

20.30 h Passeig d’Andalusia 

Activitat dinamitzada per Pep Callau

Es recomana calçat còmode i protecció a les 

mans

Org. Guillots i Suats 

San Fermines Infernals

21 h Passeig d’Andalusia (final de l’estirada de 

tractor), Passatge Ponent, Casal d’Avis, carrer 

Extremadura, Passeig d’Andalusia i plaça Major

Comiat de la festa

22 h Carpa de la plaça Major

Lliurament de premis del Torneig de Petanca

Org. Comissió de Festes

FESTA MAJOR DE MARATA

21 divendres

Teatre: Ens ha caigut la sogra, de Lluís 

Coquard, pel Grup de Teatre Amateur del 

Centre Cultural de Marata

22 h Centre Cultural de Marata

Gratuït

Org. Centre Cultural de Marata 

22 dissabte

Futbol entre Maratencs

10 h Camp de la Rectoria

Gratuït i sense inscripció

Org. Centre Cultural de Marata

Maratafolk

20 h Belda i Sanjosex presenten el seu 

espectacle Càntut, cançons i músiques que 

pervivien tansols en la tradició oral 

22 h Botifarrada Popular

23.30 h Música Valenciana, La Fúmiga

Gratuït  Plaça de Marata

Org. Centre Cultural de Marata 

28 divendres

Teatre: Ens ha caigut la sogra, de Lluís 

Coquard, pel Grup de Teatre Amateur del 

Centre Cultural de Marata

22 h Centre Cultural de Marata

Gratuït

Org. Centre Cultural de Marata 

Espectacle de varietats

22.15 h Carpa de la plaça Major

Amb les actuacions de l’humorista Angelito 

el Largo, la màgia espectacular de Jordi 

Quimera, les cançons de Susana La Guardia i 

les coreografies del Ballet Piel Canela

Org. Comissió de Festes
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“Setembre fruiter, 
alegre i fester”

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

“En juliol, val més 
ésser a l’ombra 

que al sol”

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

COLÒNIES D’AGOST

del 31 de juliol al 4 d’agost

A la casa de colònies La Traüna, a Fogars de 

Montclús

Per a infants nascuts entre el 2005 i el 2011

Preu: 150 euros. Informació i inscripcions: 

de dilluns a dimecres, de 16.30 a 18.30 h, a 

l’Esplai Espírall, o per correu electrònic, a 

associacio.espirall@gmail.com, o per telèfon 

al 636 642 224

Org. Associació Educativa Espírall

CASAL DE SETEMBRE

De l’1 al 8 de setembre, de 9 a 13 h

Serveis opcionals d’acollida, menjador i 

tarda subjectes a un mínim d’inscripcions 

50 euros individual i 42,50 euros segon o 

més germans

Inscripcions: Del 10 al 21 de juliol en els 

Casals Municipals d’estiu i de 15 a 17 h a les 

oficines dels Casals Infantils Municipals al 

Centre Cultural de Bellavista

Més informació: 93 840 57 81 / 

casalsinfantils@lesfranqueses.cat

CAMPAMENTS DE LA JOC (Joventut Obrera 

Cristiana)

Del 14 al 16 de juliol a Llinars del Vallès

Més informació: 931 748 242   

HORARI EXTRAORDINARI DE LA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Mes de juliol

Tardes, de 16 a 20.30 h, de dilluns a 

divendres

Els dies festius: entrada per la cafeteria del 

Centre Cultural (carrer Navarra)

CURSOS DE LA CÍVICA

• Pilates. Ens ajuda a enfortir el nostre cos 

mitjançant l’exercici i es centra en la postura 

dels nostres músculs.

Dimarts de 19.30 a 20.20 h / de 20.30 a 21.30 h

Dijous de 18.30 a 19.30 h / de 19.30 a 20.30 h

• Coral Xeremella. Cant coral adreçat a adults 

amb ganes de cantar i compartir música.

Dijous de 21.30 a 23 h

• Taller de costura. Vine a cosir, en sàpigues o 

no, n’aprendràs. 

Dimecres de 17 a 19 h

A la Nau de Can Ganduxer

Inscripcions: info@lacivica.com. Whatsapp 600 

505 849

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

CURSOS A CORRÓ D’AMUNT

A les Antigues Escoles

• Curs de cant coral
Dimecres de 20.30 a 22 h, amb Marc Tost

• Curs de costura per a tots els nivells
Divendres de 17 a 19 h, amb Maria Rodríguez

• Curs de pintura
Dilluns i dijous de 17 a 19 h, amb Elisa 

Martínez

Més informació a veinscorro@gmail.com

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

Prohibit fer 
foc al bosc

Del 15 de març al 15 
d’octubre no es pot fer foc 
en els terrenys forestals. 
Poden solicitar-se 
autoritzacions

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS

Diumenge 2 juliol

11-13 h Circuit de Cal Gavatx

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

29 dissabte

XL Cros Popular

9 h Plaça de Marata

Inscripció gratuïta el mateix dia de 8.30 a 9 h

Tres circuits per categories. Recorregut pels 

camins de Marata

Org. Centre Cultural de Marata 

VII Mostra Infantil d’Arts Plàstiques

9 h Obertura de l’exposició  Antigues Escoles 

de Marata

Org. Centre Cultural de Marata

Jocs Infantils

18 h Plaça de Marata

Org. Centre Cultural de Marata

Nit de danses tradicionals

22 h Plaça de Marata

Gratuït

Org. Centre Cultural de Marata

30 diumenge

Celebració de l’Eucaristia

11 h Parròquia de Santa Coloma

Amb cant dels Goigs en honor a Santa Coloma

Ball de l’Espolsada

12.30 h Centre Cultural de Marata

Amb la Cobla Genisenca

Org. Centre Cultural de Marata

Havaneres

21 h Plaça de Marata

Amb el grup Barcarola. A la mitja part hi 

haurà rom cremat per a tothom

Gratuït

Org. Centre Cultural de Marata

ACTIVITATS
www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitats-

esportives-i-de-lleure
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[ grups polítics ][ grups polítics ]

Francesc Colomé 
President del grup polític municipal PDeCAT Demòcrates

DRET A UN HABITATGE DIGNE. El darrer 16 de juny vam parlar d’habitatge amb la ciutadania a la plaça a Bellavista, acompanyats per les 
lluitadores socials de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques. Som insistents en aquest tema, considerem encara insuficients les 
actuacions dels governs de l’Estat, de la Generalitat i local. Les actes dels plens reflecteixen la nostra insistència: hem aportat propostes 
ideològiques, com ara recolzar i assumir les peticions de la PAH, i també propostes pràctiques, com la demanda de localitzar els pisos buits 
que acapara la banca per especular (més de 100 segons el darrer cens de la Generalitat de desembre de 2016) i establir mecanismes per 
sancionar-la i exercir pressió. La majoria de les nostres propostes i mocions han estat aprovades pel ple. Però això no és suficient, s’han 
de fer realitat. El govern respondrà segurament que hi estan treballant, que ja s’han adherit al servei comarcal d’habitatge (servei que cal 
aprofitar al 100%) o que estan elaborant una ordenança d’inspecció (arran de les reiterades al·legacions i mocions de ILFC). Però el fet és 
què l’ajuntament disposa d’escassos habitatges d’emergència per casos extrems i cap habitatge protegit propi, sabem que, malauradament, 
s’han rebut i ignorat ofertes de la Generalitat per comprar diversos habitatges de la banca a preus inferiors al mercat. Pel que sembla, les 
inversions prioritàries del govern són finalitzar grans equipaments faraònics i nous polígons industrials redundants. A data de la redacció 
d’aquest escrit, cap entitat bancària ha estat sancionada. L’Ajuntament disposa de dades d’habitatge buit, com a mínim, des de 2014.

EL MÓN LOCAL ÉS LA MILLOR EINA per fer política de proximitat i per resoldre els problemes de les persones. Els alcaldes, alcaldesses, 
regidors i regidores ho hem demostrat al llarg dels anys treballant per fer el millor país, des de cada ajuntament. Amb els més de quatre-
cents ajuntaments governats pel Partit Demòcrata juntament amb Demòcrates de Catalunya volem deixar constància del nostre indubtable i 
insubornable compromís amb les persones. Quatre mil regidors treballem dia a dia amb rigor i eficiència per garantir un bon servei als ciutadans. 
Aquesta força ha estat possible gràcies a tots aquells que en algun moment de la història hem dedicat uns anys de les nostres vides a construir 
les viles, els pobles i ciutats d’aquest país des de les institucions locals. Ho hem fet perquè hi creiem, perquè estimem el nostre país. I ara 
volem fer un pas més. Alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores del PDeCAT-DC, és el moment de posar-nos dempeus, de seguir treballant 
diàriament i incansablement, sense pors, per assolir la plena sobirania nacional: la Independència de Catalunya per fer realitat el millor país. Els 
representants electes del PDeCAT-DC de LFdV volem manifestar: 1 El compromís del món local del PDeCAT-DC amb la voluntat de construir el 
millor país. 2 La nostra convicció que només amb un Estat independent podrem garantir una vida millor als nostres ciutadans. 3 Som demòcrates, 
per això considerem que les urnes són el lloc per decidir el futur del país. 4 Els càrrecs electes del PDeCAT-DC ens posem a disposició del 
president de la Generalitat, del Govern i del Parlament de Catalunya, per fer possible el referèndum convocat pel proper dia 1 d’octubre de 2017.

EL MES DE JUNIO SE CUMPLIÓ UN AÑO DE NUESTRA ENTRADA EN EL GOBIERNO y lo hacíamos con unos claros objetivos: garantizar los 
derechos sociales de nuestros vecinos y vecinas, además de que el conjunto de pueblos de les Franqueses del Vallès fuesen pueblos de 
oportunidades donde las políticas fueran diferentes y se realizaran desde la proximidad junto a nuestros ciudadanos sumando y avanzando 
con ellos. Hemos metido la sexta marcha para impulsar les Franqueses tras años de contención por la crisis económica. Desde el PSC 
estamos dando  ese impulso que   teníamos claro que había que darle al Gobierno y que los ciudadanos también lo demandaban.
Estamos absolutamente seguros de que en el ecuador de la legislatura queda clara que nuestra entrada sirvió para salir de la parálisis en la 
que los grandes proyectos se encontraban y que gracias al PSC  serán una realidad.
Para nosotros era una prioridad crear empleo y lograr que el crecimiento económico en les Franqueses  y  la recuperación y la ampliación 
de los derechos perdidos por la crisis fueran una realidad. Dijimos que íbamos  a escuchar a la ciudadanía y ejercer una gestión cercana y lo 
estamos haciendo, que trabajaríamos calle a calle, plaza a plaza y en ellas nos podréis encontrar.Nos negamos a ser regidores  encerrados 
en despachos, las puertas están abiertas porque todos tenemos que dar la cara. Nosotros la damos. Nuestro compromiso con  la proximidad 
también tiene que ver con el impulso a la Participación Ciudadana y la Transparencia. Nuestros vecinos podrán votar durante esta mitad de 
la legislatura, pero no para elegir representantes políticos sino para decidir cuestiones relacionadas con nuestro municipio.

Àlex Vega
Regidor del grup polític municipal Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa [ILFC-E] 

Juan Antonio Corchado
Portaveu 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)

EL 25 DE MAIG es va aprovar, només amb els vots dels tres grups del govern, un nou ROM (Reglament Orgànic Municipal). És la norma que 
regula, entre d’altres coses, el funcionament  dels plens. Fa molts mesos que des d’Esquerra vàrem advertir que limitava molt més enllà del 
que marca la llei els drets dels regidors/es i l’oportunitat que els Plens siguin un espai obert al debat entre els grups polítics de l’Ajuntament 
i de participació ciutadana. L’Estat vol que parlem sense votar i el govern municipal vol que votem sense parlar. Ara que, de moment, a les 
Franqueses es guanyen les votacions amb una majoria que no és ni de país, ni de dretes ni d’esquerres però que ha trobat alguns factors, que 
cadascú pot endevinar en base al passat i al present, que agermanen l’antiga CiU, el PP i el PSC del municipi. Volen votar els punts de l’ordre 
del dia amb el menor debat possible (i treure el debat i votació de les mocions dels grups polítics del Ple municipal).  Esquerra Republicana va 
votar en contra i ja hi ha presentant al·legacions. Ja tenim data i pregunta.  En parlo ara perquè hi haurà l’agost pel mig i perquè en ocasions 
anteriors  ens han privat d’aquest petit espai quan el butlletí ha coincidit amb una campanya electoral. Tenim cita amb les urnes, que no seran 
de cartró. I tots tenim deures. El Govern i el Parlament catalans estan fent els seus. I molts dels alcaldes, alcaldesses i regidors/es estem 
fent els nostres.  Ara, el futur de la República de llibertat, transparència i justícia social que volem per a nosaltres i es mereixen els nostres 
hereus és a les vostres mans i depèn del vostre vot. Votarem i guanyarem! 

LES OBRES DE LA RONDA NORD QUE MAI ARRIBEN
Durant molt temps hem reclamat que es facin les obres d’accés al polígon Congost, Sector V, incloses en el conveni signat fa molts anys i que 
s’haurien d’haver fet quan es va construir la Ronda Nord. Voluntàriament van deixar les obres per fer i ara ens diuen que les duran a terme 
aviat, però no sabem ni quan ni de quina manera, tot i que el conveni entre ambdues parts diu que es faran immediatament.
Alhora, en un altre tram, el comprès entre la carretera de Girona i la de la Roca, s’han produït molts accidents, alguns mortals, perquè en la 
Ronda no hi ha separador i els vehicles col·lisionen frontalment amb les nefastes conseqüències que això comporta. Aquesta és una altra de 
les reclamacions que s’han fet, instal·lar separadors en aquest tram, en el qual es pot circular a 100 km/hora, però tampoc no es fa res per 
resoldre-ho, tot i que el cost no és pas elevat.
Sabem que tenen intenció de resoldre aquestes mancances, però no sabem quan. Les mesures urgents que s’haurien de prendre en aquest 
tram perquè ningú no es faci mal, tampoc es prenen. Potser quan torni a passar una altra desgràcia les resoldran urgentment, mentre, 
haurem de continuar esperant. 

FORMACIÓN CONTÍNUA, CLAVE PARA LOS PARADOS Una de nuestras preocupaciones siempre ha sido la tasa de paro que tenemos en nu-
estro municipio.  Hemos trabajado mucho para reducirla y la verdad es que el porcentaje efectivamente es mucho menor ahora, lo cual nos 
tiene muy contentos y satisfechos.  No por ello nos dejará de preocupar este tema, ni dejaremos de trabajar para seguir reduciéndolo!  He-
mos también analizado minuciosamente los orígenes y las características de las personas que se encuentran en situación de paro en estos 
momentos y algo que nos ha preocupado  sobremanera es el elevado paro juvenil que existe en nuestra sociedad, el cual se alimenta de una 
elevada tasa de abandono escolar. España lidera el ranking de la Unión Europea con un 20% de personas de 18 a 24 años que abandonan 
prematuramente el sistema educativo sin haber terminado sus estudios de secundaria, casi duplicando el porcentaje de la Unión Europea.  
Con una formación tan escasa dentro de este colectivo, la probabilidad de encontrar un puesto de trabajo es muy reducida. Por lo tanto, salir 
de la trampa del desempleo exige más formación contínua; nuestro objetivo, a través de este artículo, es hacerle llegar un mensaje de ánimo 
a esos jóvenes que hayan abandonado sus estudios y hacerles ver que la competencia laboral es muy alta, que la clave para encontrar un 
trabajo es la preparación; decirles que los tiempos han cambiado, que quizá antes no se requería de mucha formación para trabajar, pero que 
en la actualidad los estudios, la preparación y la formación resultan ser esenciales para optar a cualquier tipo de trabajo.  Ánimo chicos!!!

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

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




