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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. 900 405 070 / 900 304 070

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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Comencem el 2019 amb molta 
força i empenta. Plens de projectes 
que es faran realitat i que, de ben 
segur, transformaran i milloraran 
el municipi. Al maig la ciutadania 
tornarà a decidir qui vol que els 
governi, però ara és hora de 
passar comptes perquè cal passar 
comptes. El Pla de Barris ens ha 
permès transformar Bellavista i 
afortunadament aquest projecte 
pot seguir endavant fins a finals de 
2020. La remodelació de la plaça 
d'Espanya; l'obertura a la ciutadania 
de l’aparcament de Renfe; la 
construcció dels ascensors per 
connectar l’aparcament i els edificis 
del carrer Via Ferrocarril amb el 
carrer d’Aragó; la remodelació 

de l'illa d'equipaments del carrer del Rosselló; la transformació de l'Escola 
Bressol Massagran en l'edifici municipal Bellavista Activa; la remodelació de la 
plaça de l'Esbarjo, fruit d'un procés participatiu; la remodelació de la zona verda 
del Parc de Països Catalans, que en breu s'iniciarà; i la rehabilitació de façanes 
i/o elements comuns dels edificis més vells de Bellavista, són accions que sense 
el suport del Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya no haguéssim pogut 
realitzar. 

A Corró d'Avall reserveu-vos aquesta data, matí de dissabte 9 de març. Si tot va 
bé inaugurarem el mal anomenat centre cultural, diguem-li ara Espai Can Prat, 
on hi trobarem un centre d'atenció primària amb molt més espai que el vell CAP 
de la plaça de l'Ajuntament i alhora demanarem al Servei Català de la Salut 
molts més serveis; la segona biblioteca del municipi, una part especialitzada 
en lectura infantil; i el nou pavelló PAV1, que ens servirà per descongestionar el 
pavelló municipal i donar més hores d'entrenaments a esports, com ara bàsquet 
i l’handbol, aquest darrer a la seva secció de mini handbol. A l'Espai Can Prat hi 
haurà també dues sales polivalents de 150 i 250 m2 respectivament per a fer-hi 
tot tipus d'activitats i que estaran també a disposició de les entitats del municipi. 

A Llerona iniciem la remodelació del Casal (sala del teatre) fruit de l'acord que 
vam arribar amb la parròquia, a qui vull agrair la seva disponibilitat a arribar 
a consens. Les obres han començat a mitjan de desembre i es preveu la seva 
finalització a finals de març. I ep! Tot i ser una sala polivalent, aquest és l'acord 
signat, s'hi podrà fer teatre com Déu mana! Això ho especifico clarament arran 
de comentaris malintencionats que circulen. No vull entrar en polèmiques però 
aquells qui ara critiquen (i forma part de la llibertat d'expressió, evidentment) 
on eren tots aquests anys que el casal estava tancat i barrat i en desús? Miau. 
(Això també forma part de la meva llibertat d'expressió). 

I el Falgar i la Verneda? Doncs després de 10 anys d'espera inaugurarem el parc 
dins de la primera quinzena de febrer. Haurem transformat una antiga gravera 
en una zona verda d'incalculable valor ecològic dins l'espai Xarxa Natura 2000. 
I em deixo moltíssimes coses, n'he citat les més significatives. Em deixo també 
Corró d'Amunt i Marata, els pobles més petits però, com deien abans i diu el 
refrany, com més petit més eixerit. En propers butlletins també en parlaré. 
Finalment desitjar-vos molt bon any i que es compleixin tots els vostres desitjos. 
#socdelesfranqueses

Francesc Colomé i Tenas  
Alcalde de les Franqueses del Vallès
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[ actualitat ]

L’Espai Can Prat, enllestit al mes de març
Les obres a l’interior, del conegut fins ara com a Centre Cultural de Corró 
d’Avall, estan força avançades i ja ha començat l’adequació dels exteriors

A l’abril, els 5.279 m2 interiors de l’Espai Can Prat 
(abans Centre Cultural de Corró d’Avall) estaran a 
punt per encabir les diverses activitats projectades. 
Després d’un any d’obres i 4.527.200 euros per 

adequar aquest equipament als nous usos decidits en procés 
participatiu, les Franqueses i Corró d’Avall disposaran d’un 
nou Centre d’Atenció Primària, una nova biblioteca i un pavelló 
poliesportiu.

Fa uns dies s’han iniciat també les feines d’adequació dels 
exteriors que suposen la urbanització de 6.369 m2 d’accessos, 
aparcament i zona verda d’ús públic amb una inversió de 
821.603 euros.

L’Espai Can Prat disposarà de tres gran equipaments:

Centre d’atenció primària de 876m2 que acollirà els serveis 
de l’ambulatori de Corró d’Avall. Consta d’espais diferenciats 
per a la recepció, l’administració, les àrees de medicina 
general i de pediatria, una zona polivalent, una aula d’educació 
sanitària i formació i diversos espais per al personal i els 
serveis interns. L’accés al CAP es farà des de l’esplanada 
oest, Can Prat i passeig de Tagamanent.

Imatge virtual de dues de les façanes de l'Espai Can Prat

Pavelló poliesportiu 
de 1.053 m2 amb 
una pista multiusos, 
una zona de grades, 
vestidors i magatzem. 
Aquest espai està 
situat a la planta baixa 
de l’edifici i l’accés 
per a vianants serà a 
la zona sud, al carrer 
Verge de Montserrat.

Biblioteca de 1.267 m2, situada al primer pis, i que consta 
d’una zona d’acollida i d’accés per al públic, també des de 
Verge de Montserrat, i d’un espai polivalent de 120m2. Inclou 
dues sales de lectura diferenciades, infantil i general, un espai 
de treball intern i zones logístiques.

Pel que fa als exteriors, a més d’urbanitzar els accessos i la 
zona d’estacionament, a la zona d’accés a l’ambulatori també 
banda s’hi crearan talussos d’arbustos que resseguiran la 
plaça i el carrer de la Verge de Montserrat. Paral·lelament, 
s’arranjarà la coberta per fer-la accessible i, en part, 
transitable a peu pla des del carrer de l’Onze de Setembre i 
instal·lar-hi una zona enjardinada i una àrea de descans.
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Gairebé 4.000 veïns beneficiats per dos dels 
projectes de Pla de Barris des de 2010
El Servei de Suport a les Comunitats de Veïns i el ajuts a la rehabilitació 
han arribat a gairebé el 40% de la població de Bellavista

Pocs dies després que es fes oficial l'ampliació de Pla 
de Barris fins el 2020, s'han conegut les dades de com 
aquest projecte està afectant Bellavista.

Pel que fa als ajuts a la rehabilitació d'edificis, des de 
2010, s'han rehabilitat 34 immobles amb una inversió pública 
d’1.118.258 euros. Aquestes actuacions han permès solucionar 
patologies estructurals, arranjar façanes, millorar els espais 
comuns, instal·lar ascensors o rehabilitar cobertes i terrats, 
entre d’altres. Per a facilitar l’execució de les actuacions, les 
administracions, la Generalitat a través del programa de Pla 
de Barris i l’Ajuntament, assumeixen fins al 75% del cost i els 
veïns han d’aportar el 25% restant.

Un altre dels puntals del desenvolupament del Pla de Barris 
a Bellavista és el Servei de Suport a les Comunitats de Veïns. 
Aquest servei ha repercutit, de manera indirecta, a 2.500 
veïns oferint assessorament a les comunitats i mediació quan 
ha estat necessari. Aquest servei té un recorregut de 4 anys, 
ja que va començar a funcionar al 2014.

Com ja és habitual durant el mes de desembre, l’Alcalde, 
Francesc Colomé, i el regidor de Pla de Barris, Joan Antoni 
Marín, i el Primer Tinent d'Alcalde i regidor de Participació 
i Relacions ciutadanes, Juan Antonio Corchado, han visitat 
els darrers immobles que s’han rehabilitat gràcies al pla i, a 
més de veure de primera mà les intervencions que s’hi ha fet, 
també s’han reunit amb representants dels veïns d’aquests 
edificis per conèixer la valoració que en fan. Plànol de la incidència a Bellavista dels  Ajuts a la Rehabilitació i idel 

Servei de Suport a les Comunitats de Veïns

Visita  de les autoritats a diverses comunitats de veïns rehabilitades

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ actualitat ]

La nova plaça de l’Esbarjo, en construcció
Les obres comencen amb la retirada del mobiliari urbà i la línia de mitja 
tensió elèctrica que, fins ara, creuava la plaça

Poc queda ja del que fins ara 
era la plaça de l’Esbarjo. Des 
del principis de desembre, les 
màquines ja treballen i han 

desballestat el mobiliari, el paviment 
i l’arbrat que no es conservarà i 
desmuntat la línia de mitja tensió que 
passava soterrada pel bell mig de la 
plaça. Aquesta línia es s’està reubicant 
al carrer Travessia.  Aquestes són les 
primeres feines d’una obra que durarà 
fins el mes de març i invertirà 360.393 
euros racionalitzar l’espai i fer-lo 
més accessible, tot seguint el projecte 
escollit en un procés participatiu. Ara 
fa un any que els veïns de Bellavista van 
escollir ambientar la nova plaça en un 
bosc. 

Durant mesos veïns, tècnics i 
responsables municipal van participar 
en reunions, tallers i en l’elaboració 
de les propostes que finalment van 
anar a votació. La reforma de la plaça 

de l’Esbarjo, com a fruit d’un procés 
participatiu, mantindrà aquest esperit 
durant les obres a través d’una comissió 
de seguiment formada per tècnics, 
polítics, veïns, comerciants i entitats. 

Aquesta comissió ja ha celebrat la 
primera reunió, prèvia a l'inici de 
l’actuació, i es manté informada de 
l’evolució. A més, també té obert un 
canal de comunicació amb els ciutadans 
a través de correu electrònic per 
gestionar els comentaris, suggeriments, 
dubtes o queixes que puguin sorgir 
durant els propers mesos: 

obres.esbar jo@lesfranqueses.cat. 
Les obres afectaran puntualment la 
circulació a la zona però els talls o 
canvis de sentit en els carrers seran 
informats puntualment pels canals 

municipals.
La reforma de la plaça de l’Esbarjo és 
una de les actuacions que durà a terme 
gràcies a la confirmació de l’ampliació 
de Pla de Barris durant dos anys més. 
Aquesta es suma a totes les actuacions 
acabades o en marxa a Bellavista i que 
suposen un canvi i millora substancial 
de la zona en els darrers anys.

Imatge virtual  de la futura plaça de l'Esbarjo

La plaça de l'Esbarjo en obres
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Interior de Can Sorgues, refugi situat a Llerona

Commemoració del 80è aniversari del 
bombardeig de les Franqueses del Vallès
Els actes començaran el 24 de gener i s’allargaran fins al juny

El 24 de gener de 2019 es compliran 80 anys del 
bombardeig de les Franqueses del Vallès en què van 
morir tres persones. Les bombes van impactar a prop 
de l’estació de Corró d’Avall i, a banda de les pèrdues 

humanes, hi va haver importants destrosses a la zona. Aquest 
atac es va produir al final de la Guerra Civil. Les tropes 
franquistes entren a les Franqueses el 28 de gener de 1939, 
cinc dies després del bombardeig.

L’Ajuntament ha començat un projecte de recuperació de 
memòria per reconstruir com es va viure la Guerra Civil 
al municipi. En els últims mesos, un equip ha entrevistat 
diversos testimonis i ha recopilat informació per ampliar 
l’arxiu. Amb la finalitat de commemorar el 80è aniversari 
del bombardeig s’ha preparat una programació amb actes 
que començaran el 24 de gener i s’allargaran fins al juny. Per 
tant, l’acte institucional es farà el mateix 24 de gener, a les 
11 hores, amb la col·locació d’una placa commemorativa a la 
Carretera de Ribes (davant de l’estació) i continuarà amb un 
acte de commemoració que es farà a les 12 hores, a la plaça 
de l’Ajuntament, on es presentarà el monòlit que s’instal·larà 
per recordar aquestes fets, i es plantarà un plançó de l’arbre 
de Gernika com a mostra de compromís del municipi amb la 
pau i la llibertat. 

Dos documentals sobre la Guerra Civil
El projecte de recuperació de memòria història ha començat 
amb entrevistes a diversos testimonis dels diversos pobles 
que conformen les Franqueses, que han explicat com van 
viure aquella època. Fruit d’aquestes entrevistes s’han 
preparat dos documentals que s’entrenaran durant aquest 
2019. El primer es projectarà el mateix 24 de gener, a les 19.30 
hores; i el segon el 9 de maig, a les 19.30 hores; tots dos al 

Casal Cultural de Corró d’Avall. Es tracta de dos documentals 
d’un gran valor històric que ajuden a conèixer com era el 
municipi en aquell moment i com es va viure la guerra. 

Conferències de l’historiador Joan Garriga
L’historiador Joan Garriga forma part de la comissió que ha 
preparat els actes de commemoració del 80è aniversari del 
bombardeig. La programació també inclou dues conferències 
que impartirà ell mateix. La primera es farà el 14 de febrer, a 
les 19.30 hores, a la sala de plens, sota el títol Les Franqueses 
del Vallès, els darrers dies de la guerra; i la segona, El cost 
humà de la Guerra Civil i la implantació del franquisme, el 4 
d’abril, a les 19.30 hores, també a la sala de plens.

Visites al Camp d’Aviació de Rosanes i al refugi de Can 
Sorgues
La ciutadania també tindrà l’oportunitat de visitar el Camp 
d’Aviació de Rosanes i el refugi de Can Sorgues. Les dates 
previstes per les visites seran els dies 3 de febrer i 10 de març, 
a les 11 hores. Les inscripcions són gratuïtes i es podran fer 
mitjançant el web municipal. 

Tota la programació de la commemoració  del 80è aniversari del 
bombardeig de les Franqueses del Vallès es donarà a conèixer 
durant aquest mes de gener a www.lesfranqueses.cat. Part del fons de l'Arxiu Municipal sobre la Guerra Civil
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Acabem de tancar el 2018, com valoraria aquest any 
políticament parlant?
A nivell de país ha estat dur. Continuem amb presos 
polítics, això no ho oblidem i considero que des del 

municipalisme també hem de lluitar perquè els conflictes 
polítics es resolguin als despatxos i no als jutjats. No podem 
descansar fins que tots els nostres presos siguin al carrer i 
els exiliats tornin a casa.
Si faig valoració a nivell municipal m’atreviria a afirmar 
que ha estat un gran any en què hem fet realitat projectes 
importantíssims per les Franqueses.

El 2019 serà un any de tancament de legislatura, com ha 
canviat les Franqueses durant aquests quatre anys?
Si hagués de definir amb una paraula  aquesta legislatura 
seria “transformació”. I és que les Franqueses del Vallès 
durant aquest quatre anys ha fet un canvi molt important. Pla 
de Barris ens ha ajudat a definir la Bellavista del futur amb 
accions pensades per millorar la qualitat de vida dels seus 
veïns. Aquest ajut de la Generalitat ens ha permès reformar 
edificis deteriorats, posar en marxa un procés de participació 
per dissenyar la nova plaça de l’Esbarjo o engegar un servei 
de mediació per ajudar la ciutadania a resoldre possibles 
problemes.
Aquesta transformació també ha quedat palesa a la resta del 
municipi amb el Parc del Falgar, un pulmó verd per gaudir 
de la natura; un carril bici per connectar el nostre municipi 
amb la Garriga i Granollers; la reconversió del Centre 
Cultural en el nou Espai Can Prat, on aviat hi haurà un centre 
d’atenció primària, una biblioteca i una pista poliesportiva; la 
remodelació de la zona esportiva de Llerona, on hem guanyat 
espai per fer salut; i l’arribada de serveis bàsics com l’aigua 
potable a Corró d’Amunt.

Considera que han quedat temes pendents?
Sempre ens quedaran temes pendents perquè mai podem 
deixar de voler millorar, d’imaginar un municipi millor per 
a tota la seva ciutadania. L’Aula de la Natura del Parc del 
Falgar és per mi un dels projectes més importants perquè ha 
d’esdevenir un centre d’educació ambiental supramunicipal 
per a escoles i visitants. Fomentar el respecte per la natura 
mitjançant projectes educatius ha de ser una prioritat per a 
nosaltres, que vivim en un municipi on gran part del territori 
és agrícola i forestal. Les Franqueses ha de buscar elements 
que el posicionin i precisament la qualitat natural del seu 
entorn n’és un.
Però si la natura de les Franqueses és important també ho 
és la seva gent i volem tenir especial cura de la tercera edat. 
Per això ja ens plantegem l’ampliació de la residència de 
Corró d’Avall i la construcció d’un nou centre al carrer Terme 
de Bellavista. I un nou pavelló d'esports, un pavelló adient 
al creixement que ha tingut les Franqueses aquests darrers 
anys. Un pavelló del segle XXI.
Aquests són alguns dels principals projectes que ens 
plantegem a curt termini, però, com deia, les millores han de 
ser constants.

Com s’imagina el municipi del futur?
M’imagino un municipi que s’ha sabut fer el seu lloc, que s’ha 
posicionat potenciant precisament allò que el fa especial, la 
seva diversitat. Les Franqueses és un municipi acollidor i 
obert on tothom hi és benvingut. Som cinc pobles, cadascú 

Entrevista a Francesc Colomé, alcalde
Si hagués de definir amb una paraula  aquesta legislatura seria “transformació”

amb la seva personalitat, i de les nostres diferències neix la 
nostra força, el nostre tret diferencial.

Durant aquesta legislatura ha governat en coalició amb el 
PSC, com ha estat l’experiència?
Les Franqueses necessita  un govern estable, un govern que 
pogués garantir la viabilitat dels projectes a desenvolupar. 
Els quatre anys de legislatura precisen de decisió i empenta 
per poder ser àgils i resolutius. Amb el PSC hem pogut trobar 
aquesta estabilitat. Hi ha qui ens ha retret que governem amb 
aquest partit, però nosaltres sempre hem sabut diferenciar 
els afers de país dels de la política de proximitat. Hem fet 
un govern pensant en el municipi i amb el PSC compartim el 
mateix model de poble, després a nivell de país cadascú té la 
seva lluita, que no compartim però he de respectar. .

Les Franqueses té molta natura, però també indústria. 
Quins són els eixos que considera més importants per 
potenciar el municipi?
Fins ara he parlat molt de natura, però tot i que les 
Franqueses, com deia, és un municipi verd  també s’ha 
consolidat com un municipi estratègic per a empreses 
importants d’arreu del país. Per tant, un altre dels nostres 
objectius és treballar per fer dels nostres polígons espais 
atractius per convertir-se en seu d’empreses capdavanteres 
i sobretot generar llocs de treball. El sector N en serà un clar 
exemple. En aquest sentit és molt important apostar per la 
millora de les infraestructures.

Durant la Fira de Nadal han presentat nova marca de ciutat, 
quin és l’objectiu d’aquesta nova imatge? Quina projecció vol 
aconseguir?
Com ja haureu pogut veure tant a la Fira de Nadal com a 
diferents punts del municipi la nova marca de ciutat és una 
mà estesa. Aquesta mà oberta té cinc dits, que simbolitzen 
els cinc pobles que formen el municipi. L’obertura d’aquesta 
mà connota el que som: un municipi obert i acollidor. Ens 
hem de sentir orgullosos de ser ciutadans i ciutadanes de 
les Franqueses independentment del color polític que mani 
l'Ajuntament.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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Polítiques Social participarà en dos 
programes d’inserció laboral al 2019
L’Ajuntament col·labora en dos projectes en coordinació amb el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental

L’àrea de Polítiques Socials de 
l’Ajuntament participa per segona i 
tercera vegada, respectivament, en 
els programes Talents en Potència i 

Treball i Formació que ajudaran a la inserció 
laboral de tres veïns de les Franqueses.
Talents en Potència és un programa 
impulsat pel Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya, desplegat a la comarca pel 
Consell Comarcal i que compta amb el 
cofinançament de l’Ajuntament.

El municipi compta amb dues places en 
aquest programa destinades a persones amb 
discapacitat o trastorns mentals. L’objectiu 
final del projecte és la inserció laboral 
dels participants a través de processos 
d’acompanyament individualitzats,  formació 
en les competències transversals i 
pràctiques en empreses. 

[ actualitat ]

Donem un cop de mà als Reis d’Orient

Un any més, Les Franqueses ajudarà als Reis d’Orient 
a què els regals arribin a tots els infants i adolescents 
del municipi. Per a tal fita, l’àrea de Polítiques Socials ha comptat amb la de diversos establiments de joguines i on Ses 

Majestats podran recollir els regals i fer-los arribar a les llars amb menys recursos. Al 2018, l’Ajuntament s’ha proposat fer 
una passa més en la dignificació de les ajudes que es presten des de serveis socials i, així, facilitar que els infants puguin tenir 
algun dels regals que demanen a les seves cartes, responent, una mica més, a fer realitat les seves il·lusions.

El programa funciona de manera que, si 
un participant troba feina, la plaça vacant 
quedarà automàticament ocupada per una 
altra persona fins a desembre de 2019, data 
de finalització del projecte.

El segon programa d’inserció laboral en 
el què participa Polítiques Socials és el 
Treball i Formació, del Consell Comarcal 
i també cofinançat per l’Ajuntament. A 
través d’aquest projecte es contractarà 
durant 6 mesos i a jornada completa una 
persona beneficiària de la Renda Garantida 
de Ciutadania. És el tercer any que 
l’Ajuntament de les Franqueses hi participa.

L’objectiu és donar experiència laboral i 
de formació transversal a persones amb 
problemes per reincorporar-se al món 
laboral i en situació de vulnerabilitat social 
prioritzant dones amb càrregues familiars 
i persones a punt d’exhaurir el termini 
màxim de percepció de la Renda Garantida 
de Ciutadania. Durant els mesos de 
contracte, el treballador haurà de realitzar 
un mínim de 60 hores de formació amb 
l’objectiu de dotar-lo de coneixements, 
actituds i habilitats aplicables al món 
laboral.

La persona beneficiària d’aquest programa 
realitzarà feines de servei temporal de 
suport en a llars que presenten unes amb 
necessitats especials d’atenció, degut a 
situacions de dependència o risc social, on 
desenvoluparà taques com neteja, millores 
a la llar i acompanyaments.
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L’Ajuntament, més a prop
La comunicació amb les ciutadans és una de les prioritats del consistori

Fer de l’Ajuntament una institució oberta a les 
consultes, suggerències o queixes dels ciutadans i que 
la comunicació sigui fluïda i bidireccional és la clau 
per a fer de les Franqueses un municipi transparent i, 

sobretot, una administració 2.0.

Les noves tecnologies permeten ampliar de manera gairebé 
infinita els canals de comunicació entre l’Ajuntament i els 
ciutadans. Ara, a més d’utilitzar els canals tradicionals com 
el presencial o les edicions en paper de butlletins, cartells o 
cartes, també  ens comuniquem a través d’internet.

El web www.lesfranqueses.cat

Al web municipal hi trobareu les notícies, l’agenda 
d’actes, els cursos, la informació institucional i el portal 
de transparència. A més, també hi ha dues finestres 
pensades pel ciutadà: Contacteu amb nosaltres o la Bústia 
d’Incidències, Queixes i Suggeriments. Les entrades des 
d’aquestes dues finestres es centralitzen i s’envien a les 

La veïna de Llerona Concepció Serra ha celebrat els 100 
anys acompanyada per la família i per la regidora de Gent 
Gran, Rosa Pruna. Com és habitual, Concepció Serra ha 
rebut el petit obsequi de reconeixement que fa l'Ajuntament 
a tots els que compleixen 100 anys.
La Conxita, com la conéixen els seus veïns i la família, és 
l'una dona centenària que hi ha actualment al municipi. El 
veí més gran, però, és de Llerona i, enguany, ha complert 
103 anys.
 

Concepció Serra fa 100 anys

Els voluminosos: a la Deixalleria 
Municipal o truca i els recollim 

900 101 338

àrees corresponents per, posteriorment, enviar una resposta 
al remitent.

L'Ajuntament a les Xarxes Socials

Les Franqueses també està present a les xarxes a través de 
plataformes com Facebook (@ajuntamentlesfranqueses), 
Twitter (@lesfranqueses) o Instagram (@
ajuntamentlesfranqueses). Diàriament s’hi pengen les 
informacions d’interès, els avisos d’emergències i les 
imatges dels actes en directe. A més, si ens voleu comentar 
alguna cosa, podeu fer un comentari al post al que fa 
referència o bé utilitzar els hashtags #LesFranqueses i 
#socdelesfranqueses. 

També disposem d’un canal de Youtube per als vídeos, d’un perfil 
a Flickr amb galeries de fotografies dels actes més importants.

L’Ajuntament s’està posant al dia i treballa per aconseguir que 
la comunicació sigui bidireccional i per donar cada vegada més 
importància a les aportacions que puguin fer els ciutadans.

Aquest és el telèfon que has de marcar si tens 
voluminosos a casa (mobles, electrodomèstics...), 
te'n vols desfer i no disposes de vehicle per portar-

los a la Deixalleria Municipal

La trucada és gratuïta i només has d'avisar que deixaràs 
voluminosos davant la teva porteria. I quan els pots 
deixar?

• Bellavista: tots els dimarts a partir de les 14 h.
• Corró d'Avall, Corró d'Avall, Marata i Llerona: tots els 
dijous a partir de les 14 h.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ les Franqueses en imatges ]
23a Fira Mercat de Nadal i 14a Fira d'Entitats
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*El programa està subjecte a canvis d’última hora Festa de la Mongeta del Ganxet 2017

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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Plat guanyador del 6è  Concurs de Cuina

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

L’Escola Colors i l’Institut Lauro tanquen el 
cercle del teatre de la Festa de la Infància
El Projecte Educatiu Comunitat i Escola ha aconseguit pujar a l’escenari 
les cinc escoles de primària

Mirant Endins, Mirant Enfora 
és la proposta teatral que 
els alumnes de 4t de l’Escola 
Colors representat durant la 

VI Festa de la Infància. La representació 
s’emmarca dins el Projecte Educatiu 
Comunitat i Escola que, per cinquè any 
consecutiu, realitza una experiència 
teatral amb les escoles de primària 
del municipi. L’Escola Colors tanca, 
enguany, el cercle essent el darrer 
centre escolar en participar. També 
hi ha participat alumnes de l’Institut 
Lauro.

L’Escola Joan Sanpera i Torras, a Lituània

Aquest trimestre un grup de mestres de l’Escola Joan Sanpera i Torras han 
viatjat fins a Lituània per assistir a una reunió de coordinació de l’Erasmus+ 
Take the eTrain, projecte europeu que lidera l’escola de les Franqueses i 

que compta amb la col·laboració de centres educatius de Polònia, Eslovàquia, 
Grècia, Itàlia i Lituània. 
Take the eTrain treballa els trens com a eina d’acostament i connexió de cultures 
i de persones. Durant la realització del projectes, durant els cursos 2017-2019 
s’han dissenyat una mascota i un logotip, s’estan realitzant activitats amb 
l’ecologia i el medi ambient, s’està el·laborant un conte cooperatiu i aprenent 
cançons de tots els països amb els trens com a protagonistes. Finalment, es 
realitzarà una maqueta de trens conjunta entre totes les escoles.
El darrer viatge ha estat al Jonavos Vareikio Progimnazija, una escola de 
la població lituana de Jonava. 
Anteriorment, però, també s’ha 
viatjat a Eslovàquia, Grècia i 
Polònia, on també hi va anar un 
grup d’alumnes. Durant aquest 
curs hi ha previst un viatge a Itàlia 
i la trobada final que es realitzarà a 
les Franqueses i a la que assistiran 
representants de tots els països 
participants.

Neix l’AFA, de l’Escola 
Colors

No es tracta d’una nova associació, 
sinó d’un canvi de nom. El que fins 
ara era l’AMPA d’aquesta escola, 

Associació de Mares i Pares d’Alumnes, 
passa a ser AFA, Associació de Famílies 
d'Alumnes. El canvi de denominació 
respon a la voluntat inclusiva d’aquest 
col·lectiu que vol que les diferents 
tipologies de famílies existents es 
vegin representats en el nom. Des de la 
comunitat educativa de l’Escola Colors 
tenen el convenciment que la diversitat 
de famílies és un element enriquidor 
i que incloure en el concepte família 
aquesta diversitat és imprescindible per 
a fer un canvi de mentalitat i de visió.

L’objectiu, a més a més d’estrenar una 
obra, és que el teatre sigui una eina 
d’aprenentatge i de col·laboració de 
l’escola amb alumnat de secundària, 
entitats del municipi i associacions de 
pares i mares.
L’obra s’ha estrenat al Teatre Auditori 
de Bellavista a finals de desembre i 
tindrà dues representacions més, el dia 
11 de gener a les 9.30 h i a les 11 h. a 
les que assistiran, primer, els company 
de l’Escola Colors i de l’Institut Lauro i, 
després, els alumnes de 6è de la resta 
d’escoles i els de l’Institut el Til·ler. Imatge dels assajos de l'obra
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[ espectacles ]
13a Mostra d’Arts Escèniques Festival dels Amateurs 

Espectacle 
multidisciplinari

Ds. 12 de gener
18 h Teatre Auditori de 
Bellavista
Durada: 50 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir 
de 6 anys

LAIKA - XIRRIQUITEULA TEATRE. 1957. Laika és una gosseta que 
sobreviu pels parcs i places de Moscou. Poc s’imagina que passarà 
a la història com el primer ésser viu en orbitar al voltant de la Terra. 
Una història sobre la carrera espacial en plena guerra freda i, alho-
ra, el relat d’un abús.
Autoria: creació col·lectiva Direcció: Enric Ases Interpretació: 
Iolanda Llansó, Marc Costa, Christian Olivé i Daniel Carreras

Comèdia

Ds. 19 de gener
21 h Casal Cultural de 
Corró d'Avall
Durada: 75 minuts
Preu: 7 i 6* euros
Recomanat per a tots 
els públics

TAULA RODONA. LA JOIA DE SER CATALANS - EL TRAMVIA DEL 
FOMENT MATARONÍ. A partir d’una obra inacabada d’en Pere 
Calders, en Víctor Alexandre ha escrit una sàtira, un xic surrealista, 
sobre la personalitat dels catalans. En un ateneu de barri, el mateix 
dia i a la mateixa hora, es celebren diverses activitats, fet que 
provoca un munt d’interferències entre grups. Una mirada crítica a 
la manera de ser dels catalans des de l’humor.

Autors: Pere Calders i Víctor Alexandre Direcció: Quim Buquet

Espectacle de “clown” 
i  màgia

Ds. 26 de gener
18 h Casal Cultural de 
Corró d’Avall
Durada: 55 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat per a tots els 
públics

AMB P DE PALLASSO - SABANNI. Un espectacle fresc i divertit que 
acara el públic i un pallasso amb les seves bogeries. Números de 
màgia, clàssics de tota la vida amb una posada en escena renovada, 
per fer-nos passar una bona estona. 
Idea original i direcció: Jordi Saban Ull extern: Tortell Poltrona 
Interpretació: Jordi Saban (clown) i Joan Vallcorba (músic)

Comèdia

Ds. 2 de febrer
21 h Teatre Auditori de 
Bellavista
Durada: 90 minuts
Preu: 7 i 6* euros
Recomanat a partir de 7 
anys

LOSERS - GRUP DE TEATRE TÀNDEM DE SANTA PERPÈTUA DE 
LA MOGODA. “Losers” significa perdedors i la Sandra i en Manel 
se’n consideren; en l’amor, en la feina i en la vida en general. Una 
comèdia d’amor i mòbils.
Autora: Marta Buchaca Direcció: Vicenç Gurrea

Espectacle teatral

Ds. 9 de febrer
18 h Teatre Auditori de 
Bellavista
Durada: 60 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir 
de 4 anys

MENUDA COMÈDIA! - JORDI DEL RIO. Una fantàstica, divertida i 
trepidant comèdia que es passeja pel fascinant univers d’un teatre 
molt particular: La Comèdia, un teatre amenaçat d’enderroc on hi 
viuen uns éssers màgics, els follets tramoies. 
Autor i direcció: Jordi del Rio 
Interpretació: Elisa Jorba i Jordi del Rio

Comèdia

Ds. 16 de febrer
21 h Casal Cultural de 
Corró d’Avall
Durada: 90 minuts
Preu:  7 i 6* euros
Recomanat a partir de 12 
anys

NIT DE RÀDIO 2.0 - IMPULS TEATRE DE MOLINS DE REI. La 
Candela, en Llorenç, en Pedro i l’Anna estan a punt per al programa 
d’aquesta nit, Ho busco però no ho trobo. Els oients truquen 
demanant consells i informacions... Però, uns esdeveniments 
inesperats faran d’aquesta emissió d’avui una nit de ràdio 
sorprenent, hilarant, colpidora i irrepetible.
Autora: Cristina Clemente
Direcció: Jordi Riera

Espectacle de titelles
i actors

Ds. 23 de febrer
18 h Casal Cultural de 
Corró d’Avall
Durada: 50 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir 
de 3 anys

ADÉU PETER PAN - FESTUC TEATRE
A la Maria li encanten els contes que li explica el seu avi, amb qui 
passa les tardes jugant a ser Peter Pan. Una nit, els nens perduts 
s’enduran la Maria i tot l’imaginari que va escriure J.M. Barrie pas-
sarà a formar part de la seva realitat. Una història molt tendra que 
plasma el vincle entre els infants i els seus avis.

Direcció: Pere Pàmpols 
Actors titellaires: Ingrid Teixidó i Pere Pàmpols



17

13è Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars

Comèdia

Ds. 9 de març
21 h Teatre Auditori 
de Bellavista
Durada: 85minuts
Preu: 7 i 6* euros
Recomanat per a tots els 
públics

ELS RÚSTEGUES - PIERROT TEATRE DE CENTELLES. I rusteghi, en 
l’original, és una comèdia estrenada a Venècia, al final del Carnaval 
de 1760. Els rústegues són quatre mercaders que representen 
la vella tradició conservadora i puritana de les classes mitjanes 
venecianes enfrontades a la “nova frivolitat” de la ciutat.
Autor: Carlo Goldoni Direcció: Joan Pagès

Drama

Ds. 23 de març
21 h Casal Cultural 
de Corró d'Avall
Durada: 90 minuts
Preu: 7 i 6* euros
Recomanat a partir 
de 12 anys

PERDUTS EN EL TEMPS - TOC TOC TEATRE LAURONA DE 
LLERONA. Els components d’un grup de teatre amateur són 
convocats, vint-i-cinc anys després de la seva dissolució, en el 
seu antic escenari. Malgrat que hi falta una persona, els presents 
reviuen el passat, descobreixen relacions ignorades i posen els seus 
sentiments a flor de pell.
Autor: J.M. Pou Vilabella
Direcció: Josep Sobrevia i Andreu Galán

Teatre musical

Ds. 16 de març
18 h Teatre Auditori de 
Bellavista
Durada: 60 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 4 
anys

FASCINATIO - JORDI QUIMERA. Un espectacle dinàmic, amb molt 
d’humor i una màgia molt impactant, pensat per a què petits i grans 
gaudiu, rigueu, us sorprengueu i, sobretot, us fascineu. Un mag 
proper, entusiasta, exigent i creatiu.
Autors: Jordi Barbudo i Nona Asensio
Direcció: Nona Asensio
Il·lusionista: Jordi Quimera
Actor: Arnau Morales

Teatre musical

Ds. 30 de març
18 h Casal Cultural de 
Corró d’Avall
Durada: 55 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 3 
anys

CORRE TRUFA! - PENTINA EL GAT. Les aventures d’una gossa juga-
nera quan es perd enmig d’un bosc. Un conte musical per als més 
petits amb cançons, instruments de vent, de corda i de percussió. 
Una història plena de música i emocions. 
Autors: Xef Vila (text) i Sam Atencia (música)
Direcció: Sam Atencia Interpretació: Pol Soler (violí, teclats, acor-
dió, flabiol, percussions i veu), Xef Vila (bateria, percussions, guitar-
ra i veu), Sam Atencia (saxos i veu) i Silvia Dott (actriu i veu)

Acte de cloenda del F. Amateurs
Ds. 6 d’abril
21 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 85 minuts
Recomanat a partir de 14 anys
Preu: 11 i 9* euros

OTHELLO - LES ANTONIETES 
TEATRE.La ciutat de Venècia atorga 
plens poder a Othello per governar, 
ja que ha demostrat que ningú està més preparat per a aquest 
càrrec que ell. La seva primera decisió és anomenar conseller al 
seu amic Cassio. Tothom hi està d’acord menys Iago que s’inventarà 
una història d’infidelitat entre Cassio i Desdèmona, acabada de 
casar amb Othello, per despertar la seva gelosia i així enemistar els 
dos rivals. Autor: William Shakespeare Direcció i adaptació: Oriol 
Tarrasón Interpretació: Annabel Castan, Òscar Intente i Arnau Puig

ENTRADES. 13è Cicle d'Espectacles Infantils i Familiars i 13a Mostra d’Ars Escèniques Festival dels Amateurs

Venda d'entrades (*Preu reduït per compra anticipada, majors de 65 anys, aturats i menors de 25 anys)
• Anticipada, a partir del 7 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. També a www.teatres.lesfranqueses.cat i a www.entrapolis.com.

Informació al telèfon 938 466 506 i a www.lesfranqueses.cat
TEATRE AUDITORI DE BELLAVISTA: c/Astúries, 1 - 938 405 782 // CASAL CULTURAL DE CORRÓ D'AVALL: Av. de Santa Eulàlia, s/n.

Drama

Ds. 30 de març
21 h Teatre Auditori
de Bellavista
Durada: 70 minuts
Preu: 7 i 6* euros
Recomanat a partir de 14 
anys

EL PRINCIPI D’ARQUÍMIDES - ACR DE FALS. Ha arribat el dia que 
els nens d’un grup infantil de natació comencin a nedar sense 
bombolla. Un moment crucial que serà el desencadenant per a 
què surtin a la llum sospites, dubtes i temors, en relació a com 
l’entrenador ha gestionat la negativa d’un dels nens a llençar-se a 
l’aigua. 
Autor: Josep Maria Miró Direcció: Francesc Parcerisas
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1 dimarts
Missa de la Solemnitat de Santa Maria
11 h Església de Sant Francesc d’Assís de 
Bellavista
Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís

Missa Solemne d’Any Nou
12 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida
..................................................................................

3 dijous
Porta la carta al Patge Reial
Plaça de l’Espolsada
17 h Masterclass de Zumba
17 h Taller de fanalets
17.30 h Benvinguda al patge reial
17.45 h Classe oberta de Fitt Dance
17.45 h Xocolatada infantil
18.15 h Espectacle infantil
19 h Fi de festa 
Org. Associació de Botiguers, Comerciants i 
Professionals de les Franqueses 
..................................................................................

4 divendres
Recepció dels patges reials
18-20 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Dinamització amb Marc Oriol i seguidament 
recepció dels patges reials
Org. AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt

CAVALCADES DE REIS

Dv. 4 de gener
16 h Taller de fanalets
18 h Actuació amb Marc Oriol
19 h Recepció i lliurament de cartes als patges 
reials
Org. AVV Sant Mamet de Corró d'Amunt 

LLERONA
Ds. 5 de gener Antigues Escoles de Llerona
17 h Taller de fanalets
18.25 h Els Reis recorreran Dalt Riba i 
seguidament aniran cap a la rotonda de Can 
Roig
18.30 h Sortida des de les Antigues Escoles de 
Llerona amb els fanalets a ritme de Batucada. 
Les famílies aniran a rebre a SM els Reis 
d’Orient, a la rotonda de Can Roig, després es 
tornarà caminant cap a la carpa de les Antigues 
Escoles de Llerona
19.30 h Recepció i lliurament de les cartes a SM 
els Reis d’Orient
Org. Festes Laurona

BELLAVISTA
Dv. 4 de gener
Centre Social i Cultural de Bellavista
16 h Taller de fanalets
Org. Associació de Veïns de Bellavista
18 h Xocolatada
Org. Associació de Veïns de Bellavista
Col·labora Bar del Centre Social i Cultural de 

Ds. 5 de gener
Cavalcada de Reis
17 h Arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient 
al parc del Mirador en helicòpter
17.30 h Recorregut pels carrers de Bellavista 
que finalitza al Centre Cultural de Bellavista
19 h Recepció i lliurament de cartes a Ses 
Majestats els Reis d’Orient
19.30 h Xocolatada 
Org. Associació de Veïns de Bellavista

CORRÓ D'AVALL
A la plaça de l’Ajuntament
12 h Taller de fanalets
16 h Taller de fanalets
16.15 h Xocolatada
16.15 h Actuació d’un grup d’animació
17.20 h Arribada de Ses Majestats els Reis 
d’Orient a la plaça Joan Sanpera en helicòpter.
18.35 h Inici de la cavalcada
19.25 h Recepció i lliurament de cartes a 
Ses Majestats els Reis d’Orient a la plaça de 
l’Espolsada
Col·labora: 
AMPA de l’Escola Camins, Associació 
d’Educació en el Lleure la Teia, Associació 
Esportiva Handbol les Franqueses, Associació 
Growing, Centre Municipal de Joves de Corró 
d’Avall, Centre de Modelisme, Clàssic Car les 
Franqueses, Comissió de Festa Major de Corró 
d’Avall, Grup de Diables els Encendraires,  Club 
de Basquet les Franqueses

6 diumenge
Missa de l’Epifania del Senyor
11 h Església de Sant Francesc d’Assís de 
Bellavista
Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís

Missa Solemne de l’Epifania del Senyor
12 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida
..................................................................................

7 dilluns
Consell del Poble de Llerona
20.30 h Antigues Escoles de Llerona

8 dimarts
Espai Zero. Punt de trobada
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 30 anys
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624
.....................................................................................

10 dijous
Juguem a... psicomotricitat
17.30-19 h Gimnàs Escola Bellavista Joan Camps
Dirigit a famílies amb infants de 0 a 9 anys i dones 
embarassades
Org. ENEI

Espai Zero. Punt de trobada
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 30 anys
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624

Espais de lectura. Comentari i tertúlia del llibre 
‘Cien años de soledad’ de Gabriel García Márquez 
18 h Biblioteca Municipal
Org. Biblioteca Municipal
......................................................................................

11 divendres
Espai Zero. Punt de trobada
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 30 anys
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624
..................................................................................

12 dissabte
Cicle Musical Encicla’t. Cor elemental i infantil 
de l’EMM de Llinars del Vallès, sota la direcció de 
Guillermo Lana
19 h Església de Santa Maria de Llerona
Org. Associació d’ Intercanvis Socials i Cultur-
als amb la col·lab. Parròquia de Santa Maria de 
Llerona

24è Cros Popular i 27è Cros Escolar 
Parc de la Verneda (carrer de la Penya -Corró 
d'Avall. Cantonada amb el carrer de la Ribera del 
Congost)
9.30 h Cros Popular
10 h Cros Escolar 
Les inscripcions són gratuïtes i es formalitzaran 
el mateix dia fins a 15 minuts abans de la cortida 
de cada cursa.
Informació a croslesfranqueses.cat

[ agenda ]
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13 diumenge
Concert de Reis de la Coral Xeremella
13 h Església de Santa Eulàlia de Corró d'Avall
Director: Daniel PérezFernández
Entrades gratuïtes
Informació a info@lacivica.com i al 600 505 849
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d'Avall 
amb la col·lab. Parròquia de Santa Eulàlia de 
Mérida de Corró d'Avall

Intent... de Pastorets 2018
18.30 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Fins a 3 anys 1 euro, de 4 a 12 anys 2 euros i a 
partir de 13 anys 7 euros.
..................................................................................

15 dimarts
Espai Zero. Punt de trobada
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 30 anys
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624
..................................................................................

17 dijous
Rotllana: parlem d’activitats i excursions amb 
infants
17.30-19 h Gimnàs Escola Bellavista Joan Camps
Dirigit a famílies amb infants de 0 a 9 anys i dones 
embarassades
Org. ENEI

Espai Zero. Punt de trobada
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 30 anys
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624
..................................................................................

18 divendres
Espai Zero. Punt de trobada
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 30 anys
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624
..................................................................................

19 dissabte
Excursió Parc de Catalunya, Sabadell
9-17 h Sortida des del Centre Cultural de Bellav-
ista i el Centre Cultural de Can Ganduxer
Vine a gaudir d’una activitat lúdica en un espai 
natural. Inscripció oberta. 5 euros inscrits / 7 
euros no inscrits. Més informació al 938 405 781
Org. Casals Infantils Municipals

Excursió Tagamanent
9-17 h Sortida des del Centre Cultural de Bellav-
ista i el Centre Cultural de Can Ganduxer
Vine a gaudir d’una activitat lúdica en un espai 
natural. Inscripció oberta. 5 euros inscrits / 7 
euros no inscrits Més informació al 938 405 781
Org. Centre Municipal de Joves
..................................................................................

21 dilluns
Dia Europeu de la Mediació. 
"L'entitat bancària, el nou propietari a la comu-
nitat"
Formació adreçada a comunitat de veïns
18.30-19.30 h Bellavista Activa
Inscripció prèvia a participacio@lesfranqueses.
cat
Org. Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes 
amb el suport de la Diputació de Barcelona
..................................................................................

22 dimarts
Espai Zero. Punt de trobada
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 30 anys
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624
..................................................................................

24 dijous
Commemoració del 80è Aniversari del Bombar-
deig de les Franqueses del Vallès
11 h Carretera de Ribes (davant de l'estació)
Inauguració de la placa commemorativa a l'espai 
combardejat
12 h Plaça de l'Ajuntament
Acte institucional
Informació a www.lesfranqueses.cat
19 h Casal Cultural Corró d'Avall
Projecció documental sobre el bombardeig

Juguem a... timbals i percussió
17.30-19 h Gimnàs Escola Bellavista Joan Camps
Dirigit a famílies amb infants de 0 a 9 anys i dones 
embarassades
Org. ENEI

Espai Zero. Punt de trobada
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 30 anys
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624
..................................................................................

25 divendres
Espai Zero. Punt de trobada
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista

Activitat per a joves de 12 a 30 anys
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624
..................................................................................

28 dilluns
Consell del Poble de Corró d’Amunt
20 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

29 dimarts
Espai Zero. Manipulem la corrent
17.30-19.30 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

Xerrada Alimentació i Nutrició
16.45 h Lloc pendent de confirmació
Inauguració a càrrec de Laura Martinez, Diputada 
de l’Àrea de Salut Pública i Consum de la 
Diputació de Barcelona
Org. Àrea de Sanitat i Salut Pública
..................................................................................

31 dijous
Hora del conte. ‘Issun Boshi’  a càrrec de Marta 
Esmarats, rondallaire
17.30 h Biblioteca Municipal
Org. Biblioteca Municipal

Espai Zero. Taller de massatge
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 12 a 25 anys
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624

Ple Municipal
20 h Sala Plens Ajuntament
..................................................................................

ACTIVITATS I 
CURSOS
HORARI EXTRAORDINARI SALA D’ESTUDI DE LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL

Del 7 al 31 de gener
Amb l’arribada dels exàmens, entre els dies 7 i 31 
de gener, ambdós inclosos, la Biblioteca Munici-
pal ampliarà l’horari de la seva Sala d’Estudi
Matins: dm, dc, ds i dg, de 10 a 13.45 h 
Tardes: de dl a dg, de 16 a 21.45 h
El 10 de gener, la Sala d’Estudi romandrà tanca-
da. Dissabtes tarda i diumenges tot el dia, entrada 
per la cafeteria del Centre Cultural de Bellavista 
(carrer Navarra)

"Gener fredolic entra
 bufant els dits"
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Inscripcions obertes / places limitades
Org. Casals Infantils Municipals

CENTRE MUNICIPAL DE JOVES 

A partir de 12 anys
Sala d’estudi (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 Gan-
duxer (938 404 967)
Inscripcions obertes / places limitades
Org. Centre Municipal de Joves

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
Dm, dj, dv i ds, al Centre Cultural Can Ganduxer
Informació: 938 405 781 (Bellavista) i 938 404 967 
(Corró d’Avall) / casalsinfantils@lesfranqueses.

CASAL INFANTIL MUNICIPAL DE NADAL

Fins el 7 de gener
8 a 9 h Acollida matí
9 a 13 h Matí
13 a 15 h Menjador
15 a 17 h Tarda
Servei educatiu de lleure amb activitats lúdiques, 
tallers, jocs, excursions...
Preu: 65 euros per infant i 55 euros per al segon 
o més germans. Informació: 938 405 781 / 938 
466 506 Inscripcions: del 10 al 21 de desembre 
per als infants empadronats al municipi i del 17 
al 21 de desembre per a no empadronats. Es 
poden formalitzar dl, de 10 a 13 h i dl, dc i dv, de 
16 a 18.30 h al Centre Cultural de Bellavista i dj., 
de 10 a 13 h i dm, dj i dv, de 16 a 18.30 h al Centre 
Cultural de Can Ganduxer
Org. Casals Infantils Municipals

ACTIVITATS ENEI

• Ioga per a embarassades. Un espai per 
l’autoconeixement a partir de la connexió amb el 
cos, les emocions i la respiració.
Cal inscripció prèvia
Dl de 17 a 18.30 h, Centre Cultural de Bellavista

• Espai familiar d’anglès en família/nadons. 
Els tallers d’anglès en família són una ocasió 
per aprendre la llengua a partir del joc, l’art i 
l’experiència vivencial
Dm de 17.50 a 18.45 h, Escola Bellavista  Joan 
Camps
Cal inscripció prèvia. Places limitades

• Biodansa en família. Les famílies participen 
d’aquest aprenentatge, reforçant els vincles 
afectius i facilitant noves formes de relacionar-
se biodansant

Dv, 11 de gener, de 17.30 a 18.30 h, Centre 
Cultural de Bellavista
Informació i inscripcions: lesfranqueses.espai.
nado@gmail.com
Org. Espai Nadó - Espai Infant

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

CURS DE SARDANES

Activitat gratuïta de tres nivells: principiants, 
manteniment i repartiment.
Dj, 10, 17, 24 i 31 de gener, de 17.15 a 18.30 h 
Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Dv, 11, 18 i 25 de gener, de 17.15 a 18.30 h 
Centre Cultural de Bellavista
Sardanes per a Jubilats
Dm, 8, 15, 22 i 29 de gener, de 17.15 a 18.30 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

CURSOS DE LA CÍVICA

Cursos ofimàtica
· Word avançat
15, 17, 22 i 24 de gener de 17 a 20 h (12 hores)
· Excel 1
29, 30 de gener i 5, 7, 12, 14 i 19 de febrer de 17 a 
20 h (21 hores)
· Access
21, 26 i 28 de febrer de 17 a 20 h (9 hores)
· Excel 2
5, 7, 12, 14, 21, 26 i 28 de març de 17 a 20 h (21 
hores)
· Power Point 
1, 3 i 8 d'ocubre de 17 a 20 h (9 hores)
· Photoshop 
10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 d'octubre de 17 a 20 h (21 
hores)
Tots els cursos s'imparteixen al Centre Cultural 
de Bellavista i són oberts a tothom, amb prioritat 
als residents de les Franqueses.
Cal portar portar ordinador portàtil. 
Incripcions a la Biblioteca Municipal o al telèfon 
938 404 388
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d'Avall
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"Si vols veure la lluna bé, 
mira-la pel gener"
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Francesc Colomé
President del grup polític municipal PDeCAT-Demòcrates

Com que ja hem comentat prou vegades allò que no ens agrada d’aquest govern municipal, el mes de gener, que és el mes dels bons 
desitjos, girarem la truita i dibuixarem el nostre model de municipi.
Voldríem trencar la dinàmica del model empresarial aplicat a l’administració pública i abandonar les velles aliances entre interessos privats 
(grans propietaris, constructores i immobiliàries) i govern local. El sòl i l’habitatge s’han de protegir d’especuladors a favor de l’interès 
comú.
També voldríem una planificació participada, que escolti els veïns i les veïnes i que vetlli per la transparència, que doni informació clara, 
precisa i argumentada de les decisions que es prenen i de l’estat dels comptes de la casa gran, que gestiona els diners de tots.
Finalment, necessitem una gestió local orientada a acomplir els Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS), un municipi que sigui 
inclusiu, segur, resilient (és a dir, capaç d’afrontar amb èxit situacions desfavorables, i de recuperar-se, adaptar-se i respondre positivament 
davant circumstàncies adverses) i sostenible, que tingui cura de temes capitals com l’habitatge i els serveis bàsics, els sistemes de 
transport públic, l’agricultura i l’ensenyament amb igualtat d’oportunitats.
Tenim la convicció que aquest horitzó desitjable només es pot treballar des d’una política d’esquerres, profundament honesta, democràtica, 
feminista, transformadora i solidària amb els menys afavorits.
Us desitgem un feliç i pròsper 2019.

PLE SUPORT A LA VAGA DE FAM FETA. Primer.- Donem ple suport a la decisió dels presos polítics, Jordi Sànchez, Jordi 
Turull, Joaquim Forn i Josep Rull, d’iniciar una vaga de fam i també de finalitzar-la.  Segon.- Denunciem la vulneració dels 
drets civils i polítics dels empresonats i empresonades, pel referèndum de l’1-O a través d’una presó preventiva totalment 
injustificada que  vulnera el dret a la presumpció d’innocència i el dret a la llibertat . Tercer.- Denunciem que el bloqueig del 
Tribunal Constitucional en la tramitació dels recursos només busca evitar que els presos polítics puguin accedir a la justícia 
europea per endarrerir la seva posada en llibertat.  Quart.- Exigim una justícia que no obstaculitzi el dret a defensa de qualsevol 
persona acusada, que no bloquegi interessadament qualsevol recurs judicial ni l’allargui injustificadament. Demanem una 
justícia imparcial i que respecti els drets civils. Cinquè.- Fem una crida a la ciutadania, entitats i col·lectius d’aquest municipi 
per tal que facin també un posicionament a favor dels presos polítics i les seves reivindicacions legítimes. Sisè.- Exigim que els 
presos polítics catalans tinguin un judici just, que es jutgi en un marc democràtic i on sigui real la imparcialitat de la justícia 
i la separació de poders de l’Estat. Setè.- Tot i que el motiu de la vaga de fam no ha estat aquest, exigim, una vegada més, 
l’alliberament dels presos i preses polítics i el retorn dels exiliats i exiliades que són perseguits per fomentar únicament la 
democràcia i la participació ciutadana basant-se en el dret a decidir, internacionalment reconegut. Ens en sortirem! Bon any!

Desde Pla de Barris, este año 2018 se ha cerrado la quinta convocatoria del programa de subvenciones para la rehabilitación de los 
elementos comunes de los edificios, con la satisfacción de haber llegado a 1496 personas y 588 inmuebles. Así mismo desde el servicio 
de mediación, también gestionando por Pla de Barris, se ha llegado a unas 300 personas, resolviendo conflictos derivados de la 
convivencia y ayudando a disipar dudas, facilitando el acceso a determinadas subvenciones.
Desde el PSC apostamos por políticas cercanas a las personas, en el que la mejora de la calidad de vida, de su entorno, de la 
convivencia y de la justicia social sean las auténticas razones.
En estos momentos, tan irreales, las personas quedan tapadas por banderas, pancartas y mensajes apocalípticos, que olvidan que hay 
problemas, que hay injusticias y que las partidas tienen la responsabilidad de legislar y poner soluciones para resolverlos.
Desde el PSC, partido municipalista, tenemos claro que el eje principal de las políticas son las personas en sí mismas y los ámbitos en 
los que se desenvuelven. Ese es nuestro programa y nuestras señas de identidad.

Èlia Montagud Blas
Regidora del grup polític municipal Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E)

Juan Antonio Marín
Regidor del grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés 
[PSC-CP]

[ grups polítics ]
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Àngel Profitós
Portaveu del grup polític municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal [ERC-AM]

Comencem un nou any. Any d’eleccions municipals. Any de passar balanç per aquells, com el govern de PDeCat i PSC, que 
consideren que la rendició de comptes amb la ciutadania no cal fer-la de forma permanent, sinó només (i per força) als moments 
d’anar a votar. Potser per això l’estand de l’Ajuntament a la Fira de Nadal era un seguit d’actuacions a tot el municipi. Potser no 
vàreu reconèixer algunes de les imatges. No és culpa vostra, és que no estan fetes. La pacificació del camí de Marata és, avui, 
una ratlla pintada a la carretera. La futura residència per la gent gran a Bellavista és tan futura que no ha anat més enllà de la 
preparació urbanística a nivell municipal per poder-la tirar endavant. I no és un mèrit del govern. El pas soterrat de la via del 
tren a Corró d’Avall (moció presentada per ERC al 2016) i la remodelació de l’estació tampoc té data. Una altra imatge inexistent 
és la del pas sota la línia de Bellavista. Fa molts mesos que vàrem aprovar tirar-lo endavant, però a aquest govern li costa fer 
segons quines coses. Per exemple, els parcs del Falgar i la Verneda seran aviat una realitat que acabarà amb més de 10 anys 
de retard. Cal recordar que la represa de les feines, a l’inici d’aquesta legislatura, va ser fruit d’un pacte d’Esquerra amb el 
govern, quan el govern no tenia majoria absoluta i encara es podien pactar coses (com el no increment dels preus de l’aigua 
ni de les matrícules dels casals esportius).  No vàreu veure (perquè no hi era) cap foto del sector N aturat. Ni del contracte del 
préstec de més de quatre milions d’euros que s’ha demanat per acabar, abans de les eleccions, l’Edifici de Can Prat. 

ACORDS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
Els acords del Ple de l’Ajuntament, que es prenen sobre qualsevol proposta legal i jurídica, s’han de portar a terme, ja que el 
Ple és el màxim òrgan del consistori i ningú no pot modificar-los, ni cap persona ni cap grup polític. Ens trobem que el projecte 
d’horts urbans que l’Ajuntament en Ple va aprovar mitjançant una moció en sessió plenària, ha estat bloquejat per voluntat del 
govern municipal i encara no s’ha portat a terme. Això no es pot fer, no és una forma d’actuar correcta, i a més és una decisió 
que a qui més perjudica és a la ciutadania de les Franqueses, que podria beneficiar-se d’aquest projecte social. Espero que 
aquest i altres temes siguin tinguts en compte pels ciutadans i les ciutadanes de les Franqueses en les properes eleccions 
municipals.

Balance y Perspectivas
Llegados a este punto, es saludable hacer un balance de lo que se ha hecho durante todo el año, como también mirar hacia 
adelante y ver las nuevas perspectivas que se vislumbran para el nuevo año.
Nuestra política en el trascurso del año, ha sido apoyar las cuestiones que benefician al ciudadano de Les Franqueses.  Hemos 
tenido muy claro no mirar colores políticos a la hora de dar nuestro voto a favor, si se favorecen Les Franqueses.  A temas que 
no benefician a los franquesinos, lógicamente no han encontrado nuestro apoyo.  Por más de que estamos en la oposición, no 
hemos querido ni cuestionar, ni ponerle palos a las ruedas, a temas socialmente interesantes para el pueblo. 
Presentamos dos mociones que, debido a su contenido justo, contaron con el apoyo de casi la mayoría de partidos y por ende 
fueron aprobadas:  Una para tomar conciencia respecto al uso de las bolsas de plástico y del plástico en general; y otra para 
regularizar la utilización de los vehículos de movilidad personal (patinetes eléctricos, seg-ways, etc.), que pueden representar 
un grave peligro en un pueblo como el nuestro, si no se regularizan urgentemente debido al auge que han tenido últimamente.
Y respecto a perspectivas que tenemos para el 2019, iniciamos con mucha ilusión este nuevo año, que se vislumbra políticamente 
bien movido, pero con la tranquilidad de haber hecho las cosas bien, honrada y honestamente, por parte de nuestro grupo en 
el pueblo de Les Franqueses. Finalmente, queremos aprovechar este artículo para enviaros nuestros mejores deseos para el 
2019, pero sobre todo con paz, salud y mucha prosperidad!!

FE D'ERRATES: En el butlletí del mes de novembre la primera frase de l'article del PPC corresponia a l'article del mes d'octubre, disculpeu l'error.

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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