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butlletí municipal de 
les franqueses

Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania 
(SAC) de l’Ajuntament. Carretera de Ribes, 2.
938 467 676
Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania 
(SAC) de Bellavista. Carrer de Rosselló, 39.
938 615 435
Horari de les oficines: 

De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h

Dimarts i dijous de 16 a 18 h

Emergències 
Policia Local. 938 467 575 
Mossos d’Esquadra. 112 
Policia Nacional. 091
Bombers. 112
Ambulàncies-Urgències. 112 
Sanitat Respon. 061
Hospital General de Granollers. 
938 425 000

Sanitat (demanar hora al metge 933 268 901)
CAP Corró d’Avall. 938 404 200
CAP Les Franqueses. 938 618 030 

Transports (atenció al client)
Autobusos Sagalés. 902 130 014
Renfe. 902 320 320
Taxis. 938 703 028

Serveis (atenció al client)
Endesa. 800 760 909
Estabanell Energia. 900 250 260 
Gas Natural. 902 200 850
Sorea. 902 250 070

Altres
Correus. 938 495 955
Deixalleria. 937 445 058 
Jutjat de Pau.  938 465 578 
Notaria. 938 468 611
Recollida de mobles i estris vells. 900 101 338
Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona de Corró d’Avall. 
934 729 194
Tanatori de Granollers. 938 618 230

Millorem la distribució
Si viviu a les Franqueses i no rebeu aquest butlletí a casa 
vostra o us arriba en mal estat, feu-nos-ho saber:
938 467 676
comunicacio@lesfranqueses.cat 
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El ple de l’Ajuntament de les Franque-
ses de data 22 de desembre ha apro-
vat els pressupostos generals de la 
Corporació per a l’any 2018. Si els del 
2017 eren els més socials de la histò-
ria, aquests, a banda de mantenir-ho, 
son els més “inversors” dels darrers 
10 anys. Jo els definiria com els millors 
que ha tingut mai el municipi. 

Els pressupostos han estat elabo-
rats com en els darrers anys amb l’ob-
jectiu de mantenir els serveis oferts al 
ciutadà, potenciant de manera espe-
cial els esforços en polítiques socials 
i l’esforç inversor. Tot això en un con-
text d’actualització de la pressió fiscal 
municipal d’acord amb l’increment de 
l’IPC, de contenció de les subvencions 
d’altres administracions i la implanta-

ció de la tarifa social, que comporta preus reduïts dels principals serveis municipals 
(esportius, educacionals, culturals...) per aquelles famílies amb menys recursos. 

Els beneficis fiscals en els tributs locals per l’any 2018 s’estima en uns 286.000 eu-
ros aproximadament. Tot i així, el Pressupost augmenta respecte l’any anterior. D’una 
banda, perquè la dinàmica dels ingressos de l’exercici 2017 ha estat força positiva donat 
que el pressupost d’ingressos es va fer amb una gran prudència, i d’altra, perquè s’han 
fet accions de regularització i revisió en matèria tributària que han comportat majors 
ingressos. Pel que fa a l’endeutament, a data 1 de gener de 2018, serà del 54,94% sobre 
els ingressos ordinaris, molt lluny dels que em vaig trobar l’any 2012 que era de gairebé 
el 100%.

Quant a l’apartat inversor, el pressupost destaca pel nombre i magnitud de les in-
versions i té com a actuacions destacades: 1.- l’acabament del Centre Cultural de Corró 
d’Avall que esperem sigui una realitat a principis de 2019, 2.- la construcció d’un pas so-
terrani per a vianants i bicicletes que connectarà Bellavista amb Corró d’Avall i passeig 
des de les pistes de petanca de Bellavista al parc del Mas Colomé, 3.- l’adequació de la 
zona esportiva de Corró d’Avall, 4.- la construcció i/o ampliació dels vestidors, magat-
zem i seu social al camp de futbol de Corró d’Avall, 5.- la creació d’una Aula de Natura al 
Parc del Falgar. Posarem una part a disposició del consorci del Besòs perquè s’hi pugui 
instal·lar l’Observatori del Besòs, 6.- la remodelació de la zona esportiva de Llerona i 
del Casal una vegada aquest desembre ja hem firmat amb la parròquia el lloguer de la 
zona per 25 anys, 7.- la remodelació de la plaça de l‘Esbarjo tal com la ciutadania ha 
decidit en procés participatiu i 8.- el tancament de l’espai exterior de l’escola de música, 
a part de les inversions recurrents. També és destacable una nova aportació al Progra-
ma d’Ajuts a la Rehabilitació de Façanes en el marc del Pla de Barris de Bellavista que 
malauradament finalitza el 31 de desembre de 2018. I no descartem, treure a licitació la 
construcció de la nova residencia d’avis i Centre de Dia de Bellavista, pendent de con-
certació de places per la Generalitat de Catalunya i aturades fins la constitució del nou 
govern. 

Per finalitzar, només em queda desitjar-vos un molt bon any. Ens en sortirem!

Francesc Colomé i Tenas  
Alcalde de les Franqueses del Vallès
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C’s, primera força a les Franqueses del 
Vallès amb un 31% dels vots
La participació d’aquestes eleccions és de gairebé el 82%, mentre que al 2015 va ser del 76,28%

[ actualitat ]

CENS 
13.790

VOTS 11.298 (81,928%) 

ABSTENCIONS
2.502 (18,143%)

Escrutini TOTAL a les Franqueses del Vallès:

RECORTES CERO 33 (0,292%)

NULS 28 (0,203%)
BLANCS 57 (0,413%)

C’s 3.510 (31,067%)

ERC  
2.386 (21,118%)

JxCAT 
2.072 (18,339%)

PSC 1.510 (13,365%)
COMÚ PODEM 860 (7,611%)

CUP 379 (3,354%)

PP 356 (3,151%)
PACMA 107 (0,947%)

CEIP Joan Sanpera i Torras 
(5 meses)
CENS 3.071
VOTS 2.684 (87,39%) 
ABSTENCIONS 387 (12,60%) 
NULS 4 (0,13%) 
BLANCS 12 (0,39%)

C’s 670 (24,962%)
JxCAT 664 (24,739%)
ERC 664 (24,739%)
PSC 301 (11,214%)
COMÚ PODEM 188 (7,004%)
CUP 86 (3,204%)
PP 62 (2,309%)
PACMA 24 (0,894%)
RECORTES CERO 9 (0,335%)

CEIP Bellavista-Joan Camps 
(3 meses)
CENS 1.987
VOTS 1.653 (83,19%) 
ABSTENCIONS 334 (16,80%)
NULS 5 (0,25%)
BLANCS 13 (0,65%)

C’s 741 (44,827%)
PSC 275 (16,636%)
ERC 213 (12,885%)
COMÚ PODEM 140 (8,469%)
JxCAT 127 (7,683%)
PP 76 (4,597%)
CUP 44 (2,661%)
PACMA 14 (0,846%)
RECORTES CERO 5 (0,302%)

Antic Col·legi Bellavista  
(5 meses)
CENS 3.538
VOTS 2.566 (72,526%) 
ABSTENCIONS 972 (27,473%) 
NULS 9 (0,254%) 

BLANCS 14 (0,395%)

C’s 1.015 (39,555%)
PSC 428 (16,679%)
ERC 409 (15,939%)
JxCAT 242 (9,431%)
COMÚ PODEM 196 (7,638%)
PP 147 (5,728%) 
CUP 76 (2,961%)
PACMA 20 (0,779%)
RECORTES CERO 10 (0,389%)

Escola Guerau de Liost  
(5 meses)
CENS 3.422
VOTS 2.838 (82,933%) 
ABSTENCIONS 584 (17,066%) 
NULS 8 (0,233%) 
BLANCS 11 (0,321%)

C’s 834 (29,386%)
ERC 684 (24,101%)
JxCAT 492 (17,336%)
PSC 382 (13,460%)
COMÚ PODEM 247 (8,703%)
CUP 92 (3,241%)
PP 49 (1,726%)
PACMA 33 (1,162%)
RECORTES CERO 6 (0,211%)

Antigues Escoles de Llerona 
(1 mesa)
CENS 1.061
VOTS 931 (87,74%)
ABSTENCIONS 130 (12,25%)
NULS 2 (0,188%)
BLANCS 6 (0,565%)

JxCAT 335 (35,98%)
ERC 230 (24,70%)
C’s 148 (15,89%)
PSC 82 (8,807%)

COMÚ PODEM 67 (7,196%)
CUP 40 (4,296%)
PP 11 (1,181%)
PACMA 9 (0,966%)
RECORTES CERO 1 (0,107%) 

Antigues Escoles de Corró 
d’Amunt (1 mesa)
CENS 316
VOTS 274 (86,7%) 
ABSTENCIONS 42 (13,29%) 
NULS 0 (0%) 
BLANCS 1 (0,316%)

JxCAT 84 (30,65%)
ERC 81 (29,56%)
C’s 51 (18,61%)
PSC 18 (6,569%)
COMÚ PODEM 14 (5,109%)
CUP 13 (4,744%)
PP 7 (2,554%)
PACMA 4 (1,459%)
RECORTES CERO 1 (0,364%)

Antigues Escoles de Marata 
(1 mesa) 
CENS 395
VOTS 352 (89,11%)
ABSTENCIONS 43 (10,88%)
NULS 0 (0%)
BLANCS 0 (0%)

JxCAT 128 (36,36%) 
ERC 105 (29,82%)
C’s 51 (14,48%)
CUP 28 (7,954%)
PSC 24 (6,818%)
COMÚ PODEM 8 (2,272%)
PP 4 (1,136%)
PACMA 3 (0,852%)
RECORTES CERO 1 (0,284%)

U
n total de 11.298 ciutadans de les Franqueses del Vallès han 
exercit el seu dret a vot a les eleccions al Parlament de Catalu-
nya amb els resultats següents:



5

E
l ple ordinari 
municipal ha 
aprovat inicial-
ment el pres-

supost municipal per 
a l’exercici del 2018, 
el qual ascendeix a 
25.426.935 euros, amb 
els vots favorables de 
PDeCAT-demòcrates 
i PSC-CP, els vots en 
contra d’ILFC-E, ERC-
AM i CpF i l’abtenció 
del PP.

El pressupost per 
al 2018 ha estat ela-
borat amb l’objectiu 
de mantenir els ser-
veis oferts al ciutadà, 
potenciant de manera 
especial els esforços 
en polítiques socials. 
Tot això en un context 
d’actualització de les taxes, impostos i preus municipals, d’acord 
amb l’increment de l’IPC i del manteniment de la tarifació social, que 
comporta preus reduïts dels principals serveis municipals per aque-
lles famílies amb menys recursos.

El pressupost augmenta respecte l’any anterior gràcies a les re-
gularitzacions i revisions en matèria tributària realitzades per l’Ajun-
tament i que han comportat majors ingressos. Per al 2018 es destaca 
el nombre i magnitud de les inversions en actuacions com l’acaba-
ment del Centre Cultural de Corró d’Avall i l’acondicionament, remo-
delació i ampliació de la zona esportiva de Llerona gràcies a l’acord 
entre el consistori i la Parròquia. La primera fase de les obres de 
Llerona afectarà a les zones esportives i d’esbarjo existents, un total 
de 4.575m2 situats entre el camp de futbol i el camí de Marata a Lle-

rona. Aquest contracte 
té una validesa de 25 
anys i se suma al que 
ja es va signar fa uns 
mesos amb la família 
Rovira de Villar per 
llogar 13.000 m2 més i 
ampliar la zona.

L’Ajuntament in-
vertirà també en la 
construcció d’un pas 
soterrani a Bellavista 
sota les vies del fer-
rocarril per a vianants 
i ciclistes que faciliti 
l’accés als equipa-
ments municipals i 
la resta del municipi, 
l’adequació de la zona 
esportiva de Corró 
d’Avall, una Aula de 
Natura al Parc del Fal-
gar amb un projecte 

educatiu i respectuós amb la natura i el medi ambient, la remodela-
ció de la plaça de l’Esbarjo, així com l’aportació al Programa d’Ajuts 
a la Rehabilitació d’edificis en el marc del Pla de Barris de Bellavis-
ta que permeten no només la millora de l’aspecte estètic de la zona 
sinó la millora de la qualitat de vida dels veïns.

En termes de consolidació, el pressupost per al 2018 de l’Ajunta-
ment, el Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut i 
el Patronat Municipal d’Esports ascendeix a 26.006.383 euros.

El deute financer a data 1 de gener de 2018 és de 10.494.486,09 
euros, el que suposa un rati deute/ingressos ordinaris del 54,94%. En 
els darrers anys aquest rati s’ha vist reduït gràcies a la bona gestió 
de les finances municipals; al 2014 del 81,05%, al 2015 del 71,7%, al 
2016 del 59,51% i al 2017 del 58,85%.

Les Franqueses aprova el pressupost 
amb més inversions dels darrers anys 
El pressupost per al 2018 destaca pel nombre i magnitud de les 
inversions i pel desenvolupament de les polítiques socials que 
permeten mantenir els serveis cap als ciutadans

L’acabament del Centre Cultural de Corró d’Avall és una de les inversions previstes.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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Siguem

Els nostres carrers són l’aparador de 
les Franqueses. La neteja viària i el teu 

civisme són imprescindibles.
Pensa quins espais públics vols tenir
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C
om definiria l’any que acabem de tancar?

Aquest 2017 ha estat molt intens políticament parlant. La 
situació a nivell nacional, l’1 d’octubre, els empresonaments, 
l’exili del nostre govern, les eleccions imposades... ens han 

desgastat a tots, tant als polítics com a la ciutadania. D’aquest any que 
tanquem ens endurem imatges que difícilment podrem oblidar mai.

Com ha afectat la política nacional en el municipalisme?
És evident que tot el que ha passat a la política nacional ha tingut 

un impacte directe sobre l’àmbit municipal tot i que hem procurat que 
sigui el mínim possible. Sóc conscient que hi ha ciutadans que no s’han 
sentit representants amb algunes accions que hem dut a terme. Això 
és normal. En el nostre sistema democràtic, els governs es confor-
men per majories i és natural que hi hagi una part de la població que no 
comparteixi totes les nostres decisions. Tot i això m’agradaria aclarir 
que, tot i que, una cosa és la política de país, una altra molt diferent 
és la de municipi i mai hem oblidat la nostra prioritat, les Franqueses. 
Amb els companys del PSC tenim una visió molt allunyada de país però 
tenim una visió molt igual de poble i és el que ens fa avançar. De fet, du-
rant tot aquest temps, les Franqueses ha avançat i m’atreviria a dir que 
estem fent passes gegants en la millora dels serveis, equipaments, 
atenció a la ciutadania, esports, cultura... Un govern sòlid i estable et fa 
avançar amb més força.

Ara que hem tancat un any, podríem dir que l’equip de govern ha 
complert els objectius fixats per 2017?

Sí. Aquest 2017 hem posat les bases perquè durant aquest any que 
encetem es puguin portar a terme projectes importantíssims per les 
Franqueses. Aquest municipi està creixent i està a punt d’arribar als 
20.000 habitants. Això suposa un canvi substancial i hem d’estar prepa-
rats per oferir als nostres ciutadans els serveis que necessiten.

Nosaltres ho hem fet. Hem estat previsors i hem avançat en 
aquest sentit. Hem treballat per facilitar la instal·lació d’empreses 
importants als nostres polígons. Podem dir que les Franqueses és 
un dels motors econòmics de la comarca amb quatre polígons a ple 
rendiment i un nou sector a punt de ser una realitat, el Sector N. 
Hem desplegat diverses accions per potenciar la inserció laboral, 
després de viure una crisi que ens ha tocat de valent, perquè creiem 
que la millor política social és crear ocupació. Les dades d’atur a les 
Franqueses han anat a la baixa en una població creixent. És a dir, 
que durant el mes de març de 2013, amb una població de poc més de 
19.400 habitants, hi havia més de 1.900 persones en situació d’atur. 
En canvi, ara, amb una població de gairebé 19.900 habitants, el mes 
de novembre, per exemple, s’ha tancat amb poc més de 1.100 perso-
nes registrades.

El Centre Cultural de Corró d’Avall és un dels projectes que ha 
avançat durant aquest 2017?

Les obres faraòniques prèvies a la crisi han acabat. Els municipis 
hem de tocar de peus a terra i governar tenint present les necessitats 
reals dels nostres ciutadans. I això és el que hem fet nosaltres. El pro-
jecte del Centre Cultural de Corró d’Avall s’ha transformat per conver-
tir-se en un equipament que també inclourà el Centre d’Atenció Pri-
mària, una biblioteca i un pavelló poliesportiu. Hem fet aquests canvis 
perquè els ciutadans són la nostra prioritat. I a més, l’hem dissenyat 
mitjançant la participació ciutadana, una eina que potenciarem en la 
nostra manera de fer política. Esperem que aquest projecte pugui ser 
una realitat a principis de 2019.

Fèiem un resum de 2017. I si li pregunto pel futur? Quines són les 
prioritats de 2018?

Acabem de tancar el 2017 amb un ple on hem aprovat els pressupos-
tos d’aquest any. En aquests pressupostos ja podem entreveure quin serà 
el full de ruta d’aquest govern. Jo sempre dic que els pressupostos de 
2017 han estat els més socials de la història i penso que aquests últims ho 
mantenen i, a més, són els més inversors. Per tant, m’atreveixo a assegu-
rar que són els millors pressupostos que mai ha tingut aquest municipi.

Com deia abans, els ciutadans són la nostra prioritat. Per això, 
som conscients que les polítiques socials han d’ocupar un lloc priori-
tari dins del nostres projectes de futur. Les dades econòmiques dels 
nostre Ajuntament estan millorant. A data 1 de gener de 2018 l’endeu-
tament és del 54,94% sobre els ingressos ordinaris. Cal destacar que 
l’any 2012 era de gairebé el 100%. Faig aquesta precisió perquè el 2018 
també serà l’any de les inversions. Es duran a terme projectes neces-
saris per projectar les Franqueses com un municipi de referència. I cal 
destacar que alguns d’aquests projectes comptaran amb inversions 
d’altres administracions. En el cas de la reforma de la zona esportiva 
i el Casal Cultural de Llerona, per exemple, comptarem amb 765.000 
euros provinents de la Diputació de Barcelona.

Quin projectes considera imprescindibles abans d’acabar aquest 
mandat?

Hem parlat del Sector N, del Centre Cultural de Corró d’Avall, de la 
reforma de la zona esportiva i el Casal Cultural de Llerona, però aquest 
pressupost de 2018 també preveu altres accions com són la construc-
ció del pas soterrani entre Corró d’Avall i Bellavista que connectarà 
amb un passeig fins al parc del Mas Colomé, l’adequació de la zona es-
portiva de Corró d’Avall, la transformació de la plaça de l’Esbarjo de 
Bellavista i el tancament de l’espai exterior de l’escola de música. Tam-
bé m’agradaria destacar un projecte important com és la creació d’una 
Aula de Natura al Parc del Falgar. L’objectiu és que s’hi pugui instal·lar 
l’Observatori del Besòs. I, tot i que el projecte de Pla de Barris finalitza 
a finals de 2018, durant aquest any també continuarem treballant per 
millorar les façanes de Bellavista, com hem anat fet en els últims anys.

En un any quedaran pocs mesos per a les properes eleccions mu-
nicipals. Hores d’ara, com es planteja el seu futur polític?

Ara estic gaudint, i molt, del present encara que en aquesta feina tam-
bé hi ha moments complicats diria jo. Tot i això sóc dels que penso que els 
mandats polítics haurien d’estar limitats en el temps i  un polític no és pot 
perpetuar en el seu càrrec. Els canvis, a vegades, són molt higiènics.

Francesc Colomé és alcalde de les Franqueses des de 2011.

Entrevista a Francesc Colomé, alcalde
“Els municipis hem de tocar de peus a terra i governar tenint 
present les necessitats reals dels nostres ciutadans”

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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L
’estand de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a la Fira de 
Nadal ha estat el tret de sortida de la campanya “Siguem Sincers”. 
Una campanya que pretén conscienciar la ciutadania per aconse-
guir un municipi molt més sostenible. I és que, si ja fa uns mesos 

anunciàvem el nou servei de neteja viària i recollida selectiva de residus 
i d’orgànica, ara ja es poden començar a apreciar els canvis als carrers. 

Durant el mes de desembre ha començat el procés de substitució 
dels contenidors per uns de nous, que estan considerats dels millors 
del mercat. Per cada contenidor antic s’ha col·locat un de resta i un 
altre d’orgànica, de manera que augmenta significativament el volum 
perquè no quedin bosses fora. A més, també s’han previst més punts 
de contenidors de reciclatge junts (vidre, paper, envasos, resta i orgà-
nica) per tal que sigui més fàcil separar el residus.

Les millores no només suposen un canvi en els contenidors, sinó 
que es renova la flota de vehicles. La nova maquinària inclou els últims 
avenços tecnològics i això suposa menys soroll, menys contaminació, 
major eficiència i més sostenibilitat. El nou servei també disposa de 
dues noves escombradores, una de petita i articulada per poder accedir 
a tots els racons; i una de gran que permet netejar amb aigua a pressió. 
La nova flota també preveu vehicles elèctrics, carretons de neteja i bu-
fadors elèctrics per facilitar el manteniment dels espais públics.

Totes aquestes novetats en el material aniran acompanyades 
d’avenços tecnològics que es tradueixen en sistemes de control que 
permetran donar respostes més ràpides a qualsevol imprevist, saber 
quan s’han buidat els contenidors, conèixer els quilos recollits per 
contenidors o optimitzar els recorreguts.

L’objectiu de l’Ajuntament de les Franqueses és reciclar el 65% 
del residus municipals abans del 2030, tal i com marca la Unió Eu-
ropea. Amb una bona gestió dels residus aconseguim una millora de 
la sostenibilitat a nivell ambiental, però també econòmica. Per tant, 
aquesta tasca depèn dels serveis municipals, però també de la res-
ponsabilitat de la ciutadania fer-ne un bon ús. “Siguem sincers” és 
una campanya que apel·la a la coresponsabilitat per construir, entre 
tots, un municipi millor. 

[ actualitat ]

L’Ajuntament posa en marxa el nou 
servei de neteja viària i recollida 
selectiva de residus i d’orgànica
Durant el mes de desembre s’han començat a substituir els 
contenidors i s’ha renovat la flota de vehicles

Durant el mes de desembre ha començat la substitució dels contenidors.
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S’adjudica el contracte d’obra del 
Sector N
Les Franqueses adjudica el contracte de les obres que han de fer 
realitat el nou polígon de 450.000 metres quadrats

L’Ajuntament i la parròquia de Santa Maria tanquen 
l’acord per a la reforma de la zona esportiva i del 
Casal Cultural de Llerona
La signatura permetrà l’inici de les obres de remodelació de la zona esportiva i lúdica 
adjacent a l’església

E
l projecte del Sector N es va iniciar l’any 2012, en plena cri-
si, i ara s’ha donat un pas mes per a fer realitat el nou polí-
gon adjudicant el contracte d’obra a Abolafio Contrucciones, 
SL i Cobra Instalaciones y Servicios, SA, per un import de 

10.100.458,37 euros.
El pressupost de licitació era de 14.186.037,04 euros i amb l’adjudi-

cació s’ha aconseguit una  millora de 4.085.578,67 euros. Però aquesta 
no és l’única avantatge respecte a la demanda inicial, ja que s’ha acon-
seguit una ampliació del termini de garantia de 36 mesos addicionals, i 
una reducció del termini d’execució inicial de 20 setmanes. 

Les Franqueses del Vallès és un municipi atractiu per a moltes 
empreses que busquen un punt estratègic per a la seva expansió. 
Els polígons estan situats en llocs geogràfics ideals que permeten 
una bona logística però actualment els polígons del Ramassar i el 
Congost estan al 100% de la seva ocupació, i el Pla de Llerona al 
80%, per aquest motiu el Sector N serà l’encarregat d’assumir la 
demanda amb una ampliació de sòl industrial a la zona que llinda 
amb la carretera de Granollers a Cardedeu.

L’Ajuntament ha estat treballant l’aplicació de diverses mesures 
per a facilitar la implantació d’empreses que permetin potenciar les 

Franqueses i ajudin a millorar la qualitat de vida dels seus ciuta-
dans, perquè una bona indústria es tradueix en més riquesa i crea-
ció de llocs de treball al municipi. 

L
’Ajuntament té pressupostada una inversió de 765.000 euros 
provinents de la Diputació de Barcelona i les obres s’iniciaran 
i es finalitzaran durant 2018. El projecte de reforma de les 
instal·lacions es troba en fase d’aprovació de les dues parts 

implicades, l’Ajuntament i la parròquia, i té com a premissa prin-
cipal el respecte a l’entorn rural i al patrimoni històric i cultural de 
l’església de Santa Maria de Llerona.

La primera fase de les obres a Llerona afectarà a la zones es-
portiva i d’esbarjo existents, un total de 4.575m2 situats entre el 
camp de futbol i el camí de Marata a Llerona. Les actuacions previs-
tes en aquesta zona tenen un pressupost de 324.000 euros i serviran 
per delimitar el perímetre de la tanca, arranjar els accessos i els 
camins interiors, transformar una de les pistes de tennis en una de 
pàdel, millorar les pistes de petanca, la pista polivalent i la zona in-
fantil i instal.lar nous parterres i nou enllumenat.

Els més de 400.000 euros restants de la inversió prevista s’utilit-
zaran per reformar integralment l’edifici del Casal Cultural i trans-
formar l’actual teatre en una sala polivalent, on també s’hi pugui 
continuar fent teatre, i rehabilitar la planta superior del Casal (ex-
cepte la terrassa, no inclosa en el contracte) i definir els possibles 
usos de l’espai.

El document signat per l’Alcalde, Francesc Colomé, i el repre-
sentant de la parròquia, Mn. Josep Maria Fernández, té una validesa 

per 25 anys i compromet al municipi a pagar un lloguer inicial de 
17.500 euros anuals. 

Aquest contracte es suma al que ja es va signar fa uns mesos 
amb la família Rovira de Villar per llogar 13.000 m2 més i ampliar la 
zona esportiva de Llerona.

L’Alcalde, el Diaca, el Regidor d’Esports i la Presidenta del Consell del 
Poble de Llerona durant la signatura.

El desenvolupament del Sector N permetrà ampliar el sól industrial  
a la zona de la carretera de Cardedeu.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ actualitat ]

L
a comunitat educativa del centre ha celebrat l’ani-
versari creant un mural humà que representa els 
105 anys des de la creació de l’escola.

L’1 de desembre de 1912 es va inaugurar l’edifi-
ci modernista, obra de l’arquitecte Albert Joan Torné, que 
Joan Sanpera i Torras va cedir com a seu de l’Ajuntament i 
de les escoles, la de nens i la de nenes, situades a banda i 
banda del cos central de l’edifici. L’escola va estar situada 
allà fins l’any 1995 quan va ser traslladada al carrer Joan 
Maragall.

Més d’un segle després d’aquella inauguració l’Escola 
Joan Sanpera i Torras continua treballant amb voluntat in-
novadora i adaptant l’experiència i la tradició que l’acom-
panya a les noves necessitats educatives del municipi.

L’Escola Joan Sanpera i Torras  
celebra 105 anys

Escola Joan Sanpera 105 anys.

Biblioteca de l’Esport, recurs per a l’educació
La Biblioteca Municipal de les Franqueses presenta el proper dia 16 de gener el fons 
especialitzat en esport i educació

L
a Biblioteca Municipal treballa des de ja fa mesos conjunta-
ment amb especialistes en la matèria en la creació d’un fons 
especialitzat en bibliografia esportiva orientada a l’educació. 
Aquest mes de gener el fons i l’espai monogràfic dedicat a 

aquesta temàtica veuran la llum i ho faran amb la jornada La Mitja 
i les Franqueses, una aposta per a l’esport i l’educació. El dia 16 de 
gener les escriptores Núria Valentí i Empar Moliner i l’atleta Andreu 
Ballbé parlaran de l’esport com a oportunitat educativa i de creixe-
ment personal. Durant la jornada també s’inaugurarà l’exposició fo-
togràfica Merletti i l’esport al primer terç del segle XX que es podrà 

visitar fins el 4 de febrer a la sala d’exposicions del Centre Cultural 
de Bellavista.

Biblioteca de l’Esport, recurs per a l’educació neix amb la volun-
tat de posar en valor els valors educatius de l’esport a través d’un 
decàleg, de generar sinèrgies de participació entre el projecte i la 
població i, de promocionar el servei de Biblioteca Municipal com a 
un espai actiu i dinamitzador del coneixement. 

La jornada està organitzada per la Biblioteca Municipal i l’Asso-
ciació Esportiva La Mitja amb la col.laboració del Club a4elkm i la 
Diputació de Barcelona.
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D
es de l’inici de la crisi econòmica, l’any 2008, els ajuntaments 
s’han vist obligats a assumir competències que no li eren prò-
pies fins aleshores. El repte dels darrers anys per a les admi-
nistracions més properes als ciutadans ha estat crear xarxes 

de cobertura real i efectiva davant les múltiples situacions de preca-
rietat existents. En el cas de les Franqueses, l’Àrea de Polítiques So-
cials de l’Ajuntament, ha estat l’encarregada de posar fil a l’agulla.

En menys de 10 anys, les Franqueses ha incrementat exponenci-
alment el pressupost en ajuts socials, passant de 24.000 euros l’any 
2008 als 120.000 euros del 2017. Aquests augments pressupostaris 
també han anat acompanyats durant 2017 de polítiques actives per 
a la creació d’una xarxa d’assistència en col·laboració amb associ-
acions i entitats que treballen amb les famílies més desfavorides.   
Enguany s’han signat convenis de col·laboració amb les tres associ-
acions que treballen en la gestió i en el repartiment de d’aliments a 
persones amb risc d’exclusió social i amb necessitats immediates, 

l’Associació Sociocultural Manà, el Col·lectiu Cristià Estel del Matí i 
la Fundació El Xiprer. 

Els convenis signats comprometen les tres associacions a encar-
regar-se de l’emmagatzematge i del repartiment periòdic del mate-
rial subministrat pel Banc d’Aliments i en el cas de Manà, també del 
material de puericultura recollit amb el Projecte Nadó i de les jogui-
nes durant la campanya de Reis. Els usuaris d’aquests ajuts directes, 
en espècies, són famílies derivades des de l’Àrea de Polítiques Soci-
als de l’Ajuntament.

L’Ajuntament, a més de gestionar el nombre i el llistat d’usuaris 
d’aquests ajuts, també aporta, depenent dels casos, personal de coordi-
nació amb les associacions, cessió de locals i aportacions econòmiques.

Durant l’any 2017 els lots d’aliments repartits per aquestes tres 
entitats han arribat fins a 450 persones. Una xifra que cal afegir als 
120.000 euros que l’Àrea de Polítiques Socials de l’Ajuntament a in-
vertit per a atendre les necessitats bàsiques d’urgència social.

L
es campanyes de repartiment de 
joguines i de material de pueri-
cultura de l’Àrea de Polítiques 
Socials de l’Ajuntament han re-

partit somriures un any més.  L’Asso-
ciació Sociocultural Manà ha estat l’en-
carregada de fer arribar els regals de 
Reis als infants i adolescents de moltes 
llars de les Franqueses. Enguany s’han 
repartit més de 300 lots de joguines (no-
ves i reutilitzades) i material electrònic, 
uns lots que ha preparat l’Associació 
REIR.

Manà també ha estat l’encarregada 
de recollir, conjuntament amb les AMPA 
de les escoles de primària del munici-
pi, el material de puericultura per a les 
famílies amb menys recursos. Durant 

el mes de desembre les AMPA han re-
alitzat la campanya d’informació a les 
famílies sobre el Projecte Nadó i pos-
teriorment la recollida del material que 
Manà ha classificat i repartit. Els pro-
ductes s’han recollit són un centenar de 
paquets de  tovalloletes i d’envasos  de 
menjar infantil, més d’una trentena de 
paquets de bolquers i d’envasos de cere-
als infantils, 8 pots de llet per a nadons 
i gairebé una seixantena de productes 
d’higiene infantil.

El repartiment de joguines per Reis i 
el Projecte Nadó són dues de les accions 
que coordina l’Àrea de Polítiques socials 
de l’Ajuntament amb diverses associa-
cions per atendre les necessitats de les 
famílies més desfavorides del municipi.

Ajuts socials, un increment exponencial 
i necessari
El pressupost destinat a atendre les necessitats bàsiques 
d’urgència social arriba fins el 120.000 euros durant l’exercici 2017

Regals per a tothom

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ Les Franqueses en imatges ]

Arbre dels desitjos - Fira de Nadal - Pessebre vivent
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Cavalcades de reis 

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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B
ellavista ha quedat petita un any més per encabir les activi-
tats de la Festa de la Infància. La cloenda a la plaça Major ha 
convidat petits i no tan petits a menjar xocolata, a pintar-se 
la cara, a participar en multitud de tallers i activitats i a tan-

car el dia amb l’animació de la Tresca i la Verdesca.
La festa de cloenda, però ha estat només el tancament de dos 

mesos de propostes des de diverses àrees i entitats del Patronat 
Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut amb el suport de 
l’Oficina de Pla de Barris. Enguany s’han realitzat (des de finals de 
novembre i fins mitjans de desembre) tallers de sardanes, de ninos 
waldorf, d’escacs, d’espelmes o de breakdance i també un esmorzar 
de contes a la Biblioteca Municipal.

Durant el cap de setmana de la cloenda, el 21, 22 i 23 de desem-
bre, els infants de Bellavista han pogut gaudir de titelles amb “El 
Nadal dels tres porquets”, l’obra “Camins, turons i mongetes del 
ganxet” a càrrec dels alumnes de l’Escola Camins i la festa final du-
rant el matí de dissabte.

Cal destacar que la V Festa de la Infància ha comptat amb mol-
tíssimes participacions com l’AMPA Bellavista-Joan Camps, l’AMPA 

Escola Colors, els Diables Els Encendraires, Sardanistes Franque-
sins, Associació Educativa Espírall, Espai Nadó-Espai d’Infants, els 
Voluntaris de l’Espai Zero i del Centre Municipal de Joves, als quals 
es vol agrair la seva implicació.

La Festa de la Infància treu els infants de 
Bellavista al carrer per cinquè any consecutiu

[ actualitat ]

FORMACIÓ D’OFERTA EN ÀREES PRIORITÀRIES 2017-18
Accions formatives adreçades prioritàriament a treballadors/es en situació d’atur

ANGLÈS NIVELL B1 (Preparació i examen PET)  280 hores 

  Inici: 08/12/2017  Horari: 9:15 a 14:15 De dilluns a divendres

Imprescindible portar el DNI i títol de graduat escolar o batxillerat elemental o superior.

Curs subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu

Preinscripcions a: ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA 
CAN RIBAS 
Cami Antic de Vic, 10  
08520 Les Franqueses del Vallès

T. 93 844 30 40  
email: dinamitzacio@lesfranqueses.cat
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E
l consistori impulsa un procés participatiu per a l’elaboració 
del Reglament de Participació Ciutadana de les Franqueses. El 
principal objectiu d’aquest document és donar més protagonis-
me a la ciutadania, potenciar la seva capacitat d’incidència en 

els processos de presa de decisions i en el funcionament dels serveis 
municipals. Amb aquest reglament es busca incorporar mecanismes 
de democràcia directa per assegurar la implicació i incidència de la 
ciutadania en les decisions per millorar el municipi i clarificar els ca-
nals de comunicació per fer efectiu el dret a la participació. 

Durant aquest mes de gener els tècnics municipals treballen per 
analitzar la situació actual i realitzar les seves aportacions prèvies al re-
glament. Posteriorment, al mes de febrer s’iniciaran sessions amb els 
òrgans de participació on es podrà contribuir a la redacció del document 
final, un document modern i actual que haurà de recollir tots els meca-
nismes del govern obert, de la transparència, fet amb i per a la ciutada-
nia, amb els mecanismes de participació i decisió consensuats, amplis i 
equitatius, transversals i àgils. Posteriorment, es realitzarà una sessió 
de debat oberta a tota la ciutadania per recollir aportacions i opinions.

L’Ajuntament elaborarà per primera vegada aquest nou reglament 
amb la voluntat de dotar al municipi d’una normativa que garanteixi la 
participació de forma efectiva i sumi al projecte de diàleg i proximitat 
que duu a terme l’equip de govern. 

El Reglament de Participació Ciutadana resultant ha de ser un do-
cument obert i flexible per tal de poder incorporar totes aquelles expe-
riències i iniciatives que puguin anar apareixent i siguin d’interès per al 
municipi. Per tal de facilitar el seguiment a l’elaboració del reglament 
s’ha obert un espai al web municipal on trobareu tota la informació re-
lativa al procés.

Les Franqueses elabora un Reglament 
de Participació Ciutadana
S’impulsa un procés participatiu per promoure el debat ciutadà al 
voltant del document que establirà els canals de relació entre la 
ciutadania i l’Ajuntament

Futur Centre Cultural de Corró d’Avall.

Parc del Falgar.Procés participatiu de la plaça de l’Esbarjo.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ espectacles ]

12è Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars

Espectacle commemoratiu del 79è aniversari del bombardeig de 1939

Ds. 20 de gener
18 h Casal Cultural de Corró d’Avall

Durada: 50 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Per a tots els públics

‘Rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta...’ Una adaptació del conegut 
conte de Perrault, que Festuc Teatre posa en escena amb teatre, titelles i 
música que emocionarà a petits i a grans.
Actors titellaires: Ingrid Teixidó i Pere Pàmpols – Direcció: Pere Pàmpols

LA RATETA QUE ESCOMBRAVA 
L’ESCALETA

DIARI D’UNA MILICIANA

Dg. 21 de gener
19 h Casal Cultural de Corró d’Avall

Durada: 75 minuts
Preu: 8 i 6* euros
Recomanat a partir de 14 anys

Relat personal i íntim recollit del diari d’una voluntària de la Creu 
Roja destinada a Mallorca en l’expedició Bayo. S’hi narren les 
vivències de cinc infermeres durant els divuit dies de l’expedició, des 
del desembarcament fins al moment en què són abandonades a l’illa 
i decideixin combatre i són capturades.
Autor: Jaume Miró – Direcció: Toni Galmés – Interpretació: David 
Anguera, David Bo, Xuel Díaz, Marta Garolera, Berta Pipó, Toni Luis 
Reyes, Elena Sánchez, Júlia Santacana i Jaume Viñas/Biel Heredero

Teatre i memòria històrica 
La Bella Ensemble

Espectacle de titelles
 Festuc Teatre

Ajuntament de 
les Franqueses

@lesfranqueses

Organitza:

Amb el suport de:
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Dg. 28 de gener
19 h Teatre Auditori de Bellavista

Durada: 60 minuts
Preu: 7 i 6* euros
Recomanat a partir de 14 anys

L’espectacle es situa el dia de l’alliberament dels camps de 
concentració nazis. Escenifica el llarguíssim i esgotador camí que 
varen haver de fer els supervivents per tornar a casa. Un cop a 
casa, el malson s’ha acabat? I avui, s’ha acabat?
Autor: creació pròpia – Direcció: Lydia Canals

13

ASSAIG T4

MÉS QUE MÀGIA

12a Mostra d’Arts Escèniques Festival dels Amateurs

12è Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars

Ds. 3 de febrer
18 h Teatre Auditori de Bellavista

Durada: 60 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 4 anys

Un espectacle visual, dinàmic, ple de nous efectes màgics i de 
dansa moderna, que garanteix bon rotllo i molta diversió per a tota 
la família. 
Autor, il·lusionista i direcció: Ignasi Steegman – Actriu: Lola López

Teatre visual
Tràfec Teatre de Berga

Espectacle de màgia i de circ
Mag Stigman

ENTRADES

Venta d’entrades (*Preu reduït anticipada, majors de 65 anys, pensionistes, aturats i menors de 25 anys)
•	 Anticipada: a partir del 15 de gener, a les taquilles del Teatre Auditori de Bellavista i del Casal Cultural de Corró d’Avall (de dl. 

a ds. de 17 a 21 h, i ds. de 10 a 14 h) i a www.teatres.lesfranqueses.cat i a www.tictactiquet.com

Informació: 938 466 506 - www.lesfranqueses.cat
Teatre Auditori de Bellavista: C. d’Astúries, 1 – Tel. 938 405 782
Casal Cultural de Corró d’Avall: Av. de Santa Eulàlia, s/n – 930 138 191
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08 dilluns
Consell del Poble de Llerona 

20.30 h Antigues Escoles de Llerona

09 dimarts
Biodanza en família 

Cal inscripció prèvia a lesfranqueses.espai.

nado@gmail.com 

17.30-18.30 h Centre Cultural de Bellavista 

Org. Espai Nadó – Espai Infant

Espai Zero. Pintem mandales 
18-19 h Centre Cultural de Bellavista 

Activitat per a joves de 12 a 17 anys 

Més informació i inscripcions a pij.franqueses@

lesfranqueses.cat o al 938 404 624

11 dijous
Espais de lectura. Comentari i tertúlia del llibre 

‘Acte de violència’ de Manuel de Pedrolo
18 h Biblioteca Municipal

13 dissabte

26è Cros Escolar i 23è Cros Popular Les 

Franqueses

Inscripcions online a croslesfranqueses.cat i 

també el mateix dia de l’activitat fins 15 minuts 

abans de l’inici de cada cursa 

9.30 h Carrer de la Penya (cantonada amb el 

carrer de la Ribera del Congost)

Festa del Camió 

10-13 h Plaça de l’Espolsada 

Tallers de manualitats, de ball i percussió, 

contes, carreres d’escombradores, circuit de 

karts, globotada 

Cicle Musical Encicla’t. ‘Cor Allegro en concert’ 
amb la direcció de Maria Illa 

19 h Església de Santa Maria de Llerona 

Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals 

amb la col·lab. Parròquia de Santa Maria de 

Llerona

14 diumenge
Sortida de natura. Sant Cristòfol de la Castanya  

8 h Sortida des de Can Ganduxer amb cotxes 

particulars fins a Collformic. Distància de 9 km 

i desnivell de 220m. Activitat lliure, guiada per 

Agustí Martinez. 

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

Caminant per Corró d’Amunt. De Corró d’Amunt 

a Sant Hilari. 

9 h Sortida des de la zona esportiva de Corró 

d’Amunt.

Durada dues hores aprox. Cal portar esmorzar. 

Inscripcions al 938 710 621 Glòria Puig 

Org. AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt

Circulació de Trens Tripulats 

Donació 1 euro / viatge 

11-13 h Circuit de Cal Gavatx 

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

16 dimarts
Espai Zero. Fem bufandes 
18-19 h Centre Cultural de Bellavista 

Activitat per a joves de 12 a 17 anys 

Més informació i inscripcions a pij.franqueses@

lesfranqueses.cat o al 938 404 624

2a Jornada de la ‘Biblioteca de l’Esport, recurs 

per a l’educació’ 

Presentació fons, conferència entorn el món de 

l’esport i exposició. 

19.30 h Biblioteca Municipal 

17 dimecres 
Civiclub de lectura per adults. T’agrada llegir? 

Vols compartir la teva opinió amb altres lectors? 

Apunta’t, entre tots escollirem una lectura. 

17.30-19 h A la Nau de Can Ganduxer 

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

18 dijous
Espai Zero. Jocs retro 
18-19 h Centre Cultural de Bellavista 

Activitat per a joves de 12 a 22 anys 

Més informació i inscripcions a pij.franqueses@

lesfranqueses.cat o al 938 404 624

19 divendres
Espai Zero. Taller Dj. 
18-19 h Centre Cultural de Bellavista 

Activitat per a joves de 12 a 17 anys 

Més informació i inscripcions a pij.franqueses@

lesfranqueses.cat o al 938 404 624 

20 dissabte
Excursió Cosmocaixa Barcelona

9-17 h Sortides des del Centre Cultural de 

Bellavista i Centre Cultural Can Ganduxer

Inscripció oberta 10€ inscrits / 12€ no inscrits 

Més informació trucant al 938 405 781

Org. Centre Municipal de Joves

 

Excursió al Castell de Burriac

9-17 h Cabrera de Mar

Inscripció oberta. 5 euros inscrits / 10 euros no 

inscrits

Més informació al 938 405 781

Org. Casal Infantil Municipal

[ agenda ]
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“La pluja de gener,  
al camp sempre va bé”

II Trofeu Múixing Les Franqueses del Vallès 

(Cursa nocturna)

Inscripcions online a canicrosslesfranqueses.com

17 h Zona esportiva Corró d’Amunt (sortida del 

primer participant)

21 diumenge
II Trofeu Múixing Les Franqueses del Vallès 

(Cursa diürna)

Inscripcions online a canicrosslesfranqueses.com

8 h Zona esportiva Corró d’Amunt (sortida del 

primer participant)

 

Circulació de Trens Tripulats

Donació 1 euro / viatge

11-13 h Circuit de Cal Gavatx

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

23 dimarts
Espai Zero. Taller litografies 
18-19 h Centre Cultural de Bellavista 

Activitat per a joves de 12 a 17 anys 

Més informació i inscripcions a pij.franqueses@

lesfranqueses.cat o al 938 404 624

Jornada. L’escola en joc
Jornades de debat, aprenentatge, reflexió, debat i 
presa de consciència al voltant del model d’escola 
catalana 
19 h Local de les Franqueses Imagina, Associació 

de Participació i Debat Polític 

Carretera de Ribes, 139

25 dijous
Xerrada. Conciliació vida laboral i familiar 

17.30 h Centre Cultural de Bellavista 

A càrrec de Núria Molina, llicenciada en filosofia, 

DEA en filosofia moral i formadora de formadors 

en Ecologia Emocional 

Més informació al telèfon 938 405 780 o al correu 

infanciaijoventut@lesfranqueses.cat

Hora del conte. ‘Issun Boshi’ a càrrec de Marta 
Esmerats, rondallaire. 

17.30 h Biblioteca Municipal 

Espai Zero. Taller litografies 
18-19 h Centre Cultural de Bellavista 

Activitat per a joves de 18 a 30 anys 

Més informació i inscripcions a pij.franqueses@

lesfranqueses.cat o al 938 404 624

Ple Municipal 

20 h Sala de Plens de l’Ajuntament

26 divendres
Documental ‘La força d’un somni’ 
Passi del documental i debat posterior 

20 h Ctra. de Ribes, núm. 139  

Org. Les Franqueses Imagina, Associació de 

Participació i Debat Polític

Concert Inaugural Mitja Marató 

Audició en la que participen els alumnes 

d’instrument de l’escola 

20.30 h Teatre Auditori de Bellavista 

Org. EMM Claudi Arimany

27 dissabte 
Taller de cuina saludable. Impartit per la dietista 

nutricionista Sandra Rosana Ramon 
Cal inscripció prèvia. Més informació a 

lesfranqueses.espai.nado@gmail.com 

10.30-13.30 h Centre Cultural de Bellavista 

Org. Espai Nadó – Espai Infant

28 diumenge
Circulació de Trens Tripulats 

Donació 1 euro / viatge 

11-13 h Circuit de Cal Gavatx 

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

Sessió de Cinema-Forum 

Projecció de la pel·lícula ‘Pàtria’ dirigida per Joan 
Frank Charansonnet 
17 h Casal Cultural de Corró d’Avall 

Org. Àrea de Gent Gran

29 dilluns
Trobada-tertúlia, Fem un cafè i parlem dels 

nostres fills i filles  

Espai distès per a què les famílies pugueu 

compartir dubtes, dificultats i il·lusions  

17.30 h Centre Cultural Can Ganduxer

Consell del Poble de Corró d’Amunt 

20 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

30 dimarts
Espai Zero. Taller làmpades de lava i fem creps 
18-19 h Centre Cultural de Bellavista 

Activitat per a joves de 12 a 17 anys 

Més informació i inscripcions a pij.franqueses@

lesfranqueses.cat o al 938 404 624

4 diumenge 
[Febrer]

Jornada de Rànquing comarcal de bàdminton 

9 h Pavelló Poliesportiu Municipal 

Org. CEVO

32a Edició de La Mitja 

10.30 h Granollers- Les Franqueses- La Garriga 

Org. Associació Esportiva La Mitja
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[ agenda ]

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

10 dissabte 
[Febrer]

Carnaval a Corró d’Avall

Inscripcions al Concurs de Comparses

Del 15 al 31 de gener

Centre Cultural Can Ganduxer de dilluns a 

divendres de 9 a 14 h i dimarts i dijous de 16 a 18h.

Centre Cultural de Bellavista de dilluns a 

divendres de 17 a 21 h i dimarts, dimecres i 

dissabte de 10 a 14 h.

Consulteu les bases i la fitxa d’inscripció a partir 

del 9 de gener a www.lesfranqueses.cat

Per a més informació també podeu trucar al 938 

466 506

Org. Patronat Municipal de Cultura, Educació, 

Infància i Joventut.

CORAL XEREMELLA DE LA CÍVICA 

La Coral Xeremella de Corró d’Avall obre 

inscripcions per ampliar el cor.

Cerquem dones i homes amb ganes de gaudir 

cantant i una mica de temps els dijous a la nit. No 

cal tenir coneixements musicals. 

Per a més informació podeu trucar al 659 642 920   

Us hi esperem!

ACTIVITATS, 
CURSOS I TALLERS
CASAL INFANTIL MUNICIPAL DIARI i DISSABTES 

Obert de setembre a juny (per a infants de 3 a 11 anys) 

Manualitats, jocs, ludoteca, contes, danses, 

cançons, xanques, excursions, festes populars, 

convivències, etc. 

De dl a ds de 16.30 a 18.30 h  

Dl, dc, dv i ds, al Centre Cultural de Bellavista 

Dt, dj, dv i ds, al Centre Cultural Can Ganduxer 

Informació: 938 405 781 (Bellavista) i 938 404 967 

(Corró d’Avall) / casalsinfantils@lesfranqueses.cat  

Inscripcions obertes / places limitades 

Org. Casals infantils municipals

CENTRE MUNICIPAL DE JOVES 

A partir de 12 anys 

Sala Esfera (a partir de les 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 populars, 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) 

Inscripcions obertes / places limitades 

Org. Centre Municipal de Joves

TALLER DE FOTOLLIBRE. ‘Ítaca’ Cultura activa 

per a joves 

Dc, 31 de gener i 7, 14, 21 i 28 de febrer de 17.30 

a 19.30 h a l’Espai Zero del Centre Cultural de 

Bellavista 

Cal inscripció prèvia. Adreçat a majors de 12 anys 

Org. Espai Zero / Biblioteca Municipal

CURSOS DE LA CÍVICA

•	 Pilates. Ens ajuda a enfortir el nostre 

cos mitjançant l’exercici i es centra en la 

postura dels nostres músculs. 

Dm, de 18.30 a 19.30 h / de 19.30 a 20.30 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 21.15 a 22.50 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 

Dm, de 20.30 a 22 h, amb Marc Tost

•	 Curs de costura per a tots els nivells 

Dv, de 17 a 19 h, amb Maria Rodríguez

•	 Curs de pintura 

Dl, de 17 a 19 h, amb Elisa Martínez

•	 Curs de Tai-Txi 

Dm, de 19 a 20 h, amb Marc Ricart

Més informació a veinscorro@gmail.com 

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt 

CURS DE SARDANES 

Activitat gratuïta de tres nivells: principiants, 

manteniment i repartiment. 

Dj, 11, 18 i 25 de gener, de 17.15 a 18.30 h Casal 

Cultural de Corró d’Avall 

Dv, 12, 19 i 26 de gener, de 17.15 a 18.30 h Centre 

Cultural de Bellavista 

Sardanes per a Jubilats 

Dm, 9, 16, 23 i 30 de gener, de 18 a 19 h Casal de 

la Gent Gran de Corró d’Avall 

Es precisa el carnet d’usuari dels Casals de la 

Gent Gran

Org. Sardanistes Franquesins

CURS de percussió corporal mètode BAPNE 

A càrrec de l’Alex Saborit, obert a tothom que hi 

vulgui participar. Es treballa el reconeixement 

del nostre cos com a instrument, desenvolupant 

atenció, memòria i concentració. 

Inscripcions via email a intercanviscorals@gmail.

com o via whatsapp al telèfon 659 642 920 

Dl, del 8 de gener al 28 de maig de 20.45 a 22 h 

Centre Cultural de Bellavista 

Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals 

de les Franqueses del Vallès

ACTIVITATS ENEI

•	 Espai familiar d’anglès en família. Tallers 

d’anglès en família per aprendre llengua a 

partir del joc, l’art i l’experiència vivencial. 

Dl i dm, de 17 a 19 h, i dc i dv, de 17 a 18 

h, Centre Cultural de Bellavista / Escola 

Bellavista-Joan Camps.

•	 Trobades, xerrades i activitats familiars. 

Adreçat a famílies amb infants de 0 a 9 anys 

i dones embarassades. 

Dj, de 17.30 a 19 h, al Gimnàs de l’Escola 

Bellavista-Joan Camps.

•	 La Llavor 

Espai familiar d’educació viva i activa a la 

natura 

Cal inscripció prèvia  

Matins de dl a dv, a l’Aula d’Entorn Rural 

Capuxí

Informació i inscripcions: lesfranqueses.espai.

nado@gmail.com 

Org. Espai Nadó - Espai Infant
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“Al gener, tanca la porta  
i encén el braser”

Tens disponible el calendari fiscal 2018 
amb aquest codi

Descarrega’t amb aquest codi 
el calendari de festes 2018

Calendari de 
festius del municipi 
de Franqueses  
per l’any 2018

Calendari fiscal 
per l’any 2018
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[ grups polítics ]

Francesc Colomé
President del grup polític municipal PDeCAT-Demòcrates

Aquest any tornem a tenir els pressupostos aprovats, ens hauríem de felicitar. Tenim un pressupost que passa de 18 milions € a 22 milions. 
Un salt qualitatiu. Però em que es gasta? En totxo, en acabar el gran somni faraònic de l’època de vaques grasses. En acabar el Falgar, en 
acabar el teatre auditori, en acabar el sector N i en acabar pla de barris de Bellavista. Tot plegat de fa mes de deu anys. Res de nou, cap pro-
jecte nou perquè si per projecte nou entenem la reforma de una plaça feta fa pocs anys(espolsada) es que anem enrere. I que passa amb els 
dos milions de superàvit que tant cacarea aquest ajuntament? Senyor Colomé i senyor Corchado unes idees.
-No es destinen partides a crear ocupació des de l’Ajuntament
-No es contempla comprar pisos per a destinar-los a lloguer social i ni tan sols ajudes per implementar el lloguer social
-No es destinen partides a lluitar contra el canvi climàtic, que és una altra de les màximes urgències que hem d’afrontar en el present i en el futur.
-Torna a haver una previsió d’ingrés de 800.000 € en concepte de multes, per tant es manté el sistema de foto vermell que tantes crítiques i 
malestars ha comportat.

Fem una valoració negativa dels resultats de les inversions del Pla de Barris a Bellavista. No hi hem vist apostes decidides a favor de les 
persones i sí en la línia d’enfortir un cert model de ciutat basat en la urbanització i l’obra pública. No hem vist una millora del comerç local, 
no hi ha hagut un apoderament de les associacions i el mes preocupant poc de polítiques d’integració. Una part del barri viu d’esquenes a 
l’altre per desconeixement i això nomes genera desconfiança i marginació.

“EL 155 HA PERDUT EL PLEBISCIT” en unes eleccions fetes sota les regles imposades per l’Estat espanyol. És per això que demanem a Rajoy que repatriï 
tots els policies que hi ha desplegats a Catalunya i que retiri els homes de negre que frenen decisions de manera il·legítima en nom d’un govern ocupat. 
El 21D demostra que la recepta Rajoy ha fracassat, perquè han intentat buscar un aval al 155 i, en canvi, el 155 ha perdut el plebiscit. Han pretès trencar 
la societat catalana buscant fractura social allà on hi havia una discrepància política profunda, han volgut trencar la normalitat democràtica de les nos-
tres institucions seculars i en canvi, l’independentisme ha guanyat en unes eleccions fetes sota les seves regles i garanties amb més d’un 80 per cent de 
participació. No hem parat de superar vots en aquest plebiscit permanent sobre la independència de Catalunya, tenim el mandat de l’1-O que ara té la 
ratificació del 21-D i per això, ens hem guanyat com a mínim el dret a ser escoltats. La política no es pot fer sense diàleg. Amb els resultats electorals el 
govern Rajoy hauria de repatriar tots els policies que hi ha desplegats a Catalunya i retirar els homes de negre que frenen decisions de manera il·legítima 
en nom d’un govern ocupat. Ve el temps de la restitució i de la reparació del dany infligit. Instem el govern espanyol a respectar el resultat de les eleccions. 
La voluntat de la majoria és que retorni el Govern i això s’ha de respectar per una qüestió de compromís democràtic. Demanem doncs el retorn sense con-
dicions del president legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, i dels consellers a l’exili i la llibertat immediata de tots els presos polítics. Molt bon any!

El recuerdo de las aciagas jornadas parlamentarias de inicios de septiembre y finales de octubre, el terrible impacto del nefasto primero de octu-
bre, el encarcelamiento de algunos dirigentes independentistas y la presencia en Bruselas de Puigdemont y de algunos miembros de su gobierno, 
han marcado la excepcionalidad de estas elecciones. La polarización ha favorecido a los extremos y el voto útil no independentista ha impulsado 
a Ciudadanos. Así como los independentistas superan por poco los dos millones de votos, los no independentistas se sitúan por encima de los dos 
millones doscientos mil. De algún modo, el voto de afirmación se ha impuesto claramente sobre el voto de conciliación.

La división social y la fractura política que hemos denunciado se ponen claramente en evidencia  Y también parece confirmarse nuestra tesis 
que afirma que al independentismo no se le derrota simplemente negando su pretensión, sino que hay que ofrecer una alternativa que pueda atra-
er a una parte significativa de sus votantes.

 Espero que no se repita la deriva unilateral e ilegal de la anterior legislatura que fracasó rotundamente y ha tenido costes exorbitantes, y que 
nadie olvide que las instituciones son de todos y que quien las gobierna debe hacerlo para todos.  Seguiremos defendiendo la búsqueda de solu-
ciones acordadas y que obtengan un apoyo mayoritario y transversal. Cataluña debe avanzar en autogobierno, mejorar su financiación, recuperar 
estabilidad y prestigio, y asegurar un progreso económico y social que recibió que hay que revertir cuanto antes. Seguiremos defendiendo la nece-
sidad de la reconciliación entre los catalanes, la reconciliación con el resto de los españoles.

Rafael Bernabé
Regidor del grup polític municipal Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E)

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

SI ELS FILLS DE PUTA VOLESSIN NO VEURIEM MAI EL SOL. Aquest sol que passat el 21D podem tornar a pintar en groc. I de nit no veuríem 
les estrelles, també grogues, al nostre cel. Acabada la cursa electoral a Catalunya. Victòria del vot en groc, que conserva la majoria absolu-
ta al Parlament. És difícil guanyar una cursa arrossegant cadenes de presó, o amb el cos aquí i el cap a Brussel·les. I la majoria de vosaltres 
ho heu fet possible un altre cop. Gràcies a tothom.  A tothom qui va votar en groc a qualsevol de les tres opcions. Ara cal esperar que els 
nostres representants estiguin a l’alçada i  Catalunya torni a ser rica i plena. Una minoria de votants del Principat però, van donar suport als 
3 partits del 155. Per ells, una dada social: el seu govern, l’espanyol, ha proposat incrementar el SMI (Sou mínim interprofessional). Passarà 
dels 9.900 euros/any del 2017 als 10.300 al 2018. La casa reial, els Borbons de les caceres, els adulteris, els discursos a la tele, etc., ha tin-
gut un pressupost al 2017 de 7.818.890 euros (vots a favor dels seus 3 partits). Diuen que això és per tot el manteniment de l’estructura. Els 
sous estrictament són “només” 662.316 euros. Resumint; casa SMI 1, casa reial 790. O dit d’una altra manera, ens costen 21.400 euros al dia. 
Més del doble del Salari Mínim per un any. 

A les Franqueses, anem fent. Al darrer Ple, l’antiga CiU i l’actual PSC van aprovar pressupostos pel 2018. Continuistes, amb increment 
d’inversions en totxos i rebaixa d’algunes partides socials. Mantenen ingressos multes de trànsit. El nou ROM ja funciona. Heu vist aquell 
video del nen “Què et sembla aquest mural”? Doncs això. 

EL CONSTANT INCOMPLIMENT D’ACORDS
Sembla que no pugui ser, però molts dels acords polítics que es prenen en el Ple municipal ordinari no es porten a terme a causa d’una mala 
execució dels mateixos grups polítics i regidors i regidores pertinents, perquè la responsabilitat d’execució recau sobre aquests i no pas en 
els treballadors de l’Ajuntament. Després passa el que passa, que molts dels acords es queden a mig camí sense que s’eviti aquest final.

Un dels exemples el trobem en un servei molt important per a la ciutadania del nostre municipi, el projecte d’Horts Urbans, molt adient 
per a les famílies i gent gran del municipi que es pot portar a terme fàcilment. Hi va haver acord polítics entre els diferents grups munici-
pals, però no és una realitat per manca de voluntat del govern. Això no hauria de passar i sembla que sigui fet expressament.

FELIZ AÑO 2018!!!
Siempre al iniciar un nuevo año, entre unos y otros nos deseamos que todas las cosas vayan mucho mejor en este nuevo año de vida que 
tenemos la oportunidad de vivir.  Pues nosotros no vamos a ser menos y desde el fondo de nuestros corazones os deseamos lo mejor para 
todos vosotros, para vuestros amigos y para vuestras familias!  Queremos hogares franquesinos donde reine la paz; familias franquesinas 
donde reine la buena convivencia, la armonía y el amor! 

Los resultados electorales, es verdad, no fueron favorables para este partido; no obstante, queremos agradecer a las pocas o muchas 
personas que nos votaron!  Si algo nos caracteriza es que sabemos agradecer la fidelidad, como no podría ser de otra forma.  Estamos seguros 
que lo que necesitamos es que podamos tener un año tranquilo, con menos sobresaltos y menos nervios de los que vivimos en el 2017!  No nos 
merecemos tanta tensión!  Todo esto no beneficia en nada a nuestro día a día, como tampoco beneficia a nuestra salud física y mental. 

Aún estamos a tiempo!  Aún puede haber un mañana positivo, un mañana que no tengamos que lamentar después; no nos tomemos la 
vida tan “a la ligera”; sentemos cabeza y tomémonos los hechos con la seriedad y la serenidad que merecen.  Necesitamos urgentemente 
más gotitas de optimismo, necesitamos menos paro y mejor economía, necesitamos un sistema socio/político eficiente, que funcione y que 
piense mucho más en nuestras familias, en nuestra gente grande y en nuestros hijos; y desde el fondo de nuestros corazones deseamos a 
todos los hogares franquesinos un año 2018 tranquilo, positivo y sobre todo en PAZ!! 

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

Martha Edel
Portaveu del grup polític municipal Partit Popular de Catalunya (PPC)
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