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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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La meva àvia, l'Elvira, era nascuda a 
Can Font de Corró d'Amunt i el meu 
avi era de l'Hostal, de Can Colomé, 
també de Corró d'Amunt. Es van 
casar i com a dot el meu besavi els 
va donar una casa a Corró d'Avall, 
Can Baldiri a la cantonada de la 
carretera de Ribes i la carretera de 
Cànoves davant mateix de l'estació. 
Vivien feliços regentant una fonda  
al començament i una carnisseria 
després. Però va esclatar la Guerra 
Civil i tot es va capgirar. El meu avi 
va anar al front i ja no va tornar 
mai més. Encara en conservo 
un dietari on s’hi han arrencat 
diverses pàgines. Està documentat 
que va morir al front de Lleida. La 
meva àvia es va quedar sola amb 

un fill de set anys. L'Elvira va morir amb 99 anys, l'any 2008, i moltes vegades 
per curiositat li preguntava coses de la guerra, de com la va viure. No en volia 
parlar. Només em va explicar que quan va esclatar la guerra li van prendre tot 
i va haver de patir molt per tirar endavant. Sort que hi va haver familiars que la 
van ajudar. Sí que em va explicar que a Corró d'Avall el 24 de gener, ara fa 80 
anys, hi va haver un bombardeig terrible que anava dirigit a l'estació i a les vies 
del tren. Em va explicar que va agafar el meu pare i, juntament amb un altre 
infant, els va posar dins els embornals de la carretera i els va posar un pal entre 
les dents. Can Baldiri va quedar sense sostre i va estar molts dies que si plovia 
es mullaven, però les cases que van des del bar Vila fins l'ara anomenat carrer 
de l'Alba van quedar absolutament derruïdes. Els bombardejos van provocar 
directament 3 morts, la guerra molts més. Però per molt que jo li demanés que 
m’expliqués més, ella no en volia parlar. Per això, nosaltres, les administracions, 
tenim l'obligació de recuperar la memòria històrica.

Les Franqueses és un municipi amb història i un dels objectius que ens hem 
fixat es reconstruir-la. I és per això que ens hem proposat recuperar la memòria 
històrica i, en aquest sentit, hem començat tot un projecte d'entrevistes orals i 
de recerca de documentació que ajudi a treure a la llum uns fets que durant 
molts anys han estat silenciats. Durant la Commemoració del 80è Aniversari 
del Bombardeig hem pogut veure el resultat de la primera part d'aquest 
treball. Hem elaborat dos documentals de com  es va viure la Guerra Civil a 
les Franqueses, hem inaugurat un monòlit a la plaça de l'Ajuntament davant 
els alumnes dels nostres dos instituts que, a partir d'ara, recordaran aquests 
fets i hem plantat un plançó de l'Arbre de Gernika, precisament com a mostra 
del nostre compromís en el camí de la pau. També durant aquest 2019 tindreu 
l'oportunitat de visitar el camp d'aviació de Rosanes i el refugi de Can Sorgues, 
dos espais amb un gran valor històric. També tindrem les conferències de 
l'historiador Joan Garriga, que ens ajudaran a conèixer els detalls dels últims 
dies de la Guerra Civil i l'elevat cost humà d'aquest conflicte. 

Perquè només coneixent el nostre passat es pot avançar amb fermesa cap al 
futur. I les Franqueses i els seus pobles en tenen molta d'història que hem de 
vetllar per conservar-la.

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

Comença la construcció del pas soterrat 
sota la línia de tren de Portbou, a Bellavista
Les obres connectaran el carrer d’Aragó amb Francesc Gimeno

GrupMas Constructors SLU inicia durant aquest febrer 
les excavacions sota la línia de tren R2 Nord per 
crear el nou pas soterrat que unirà Bellavista amb 
Corró d’Avall i la Zona Esportiva Municipal 

L’obra consistirà en la construcció d’un calaix de formigó a 
l’alçada del carrer Aragó que travessarà sota les vies fins al 
carrer Francesc Gimeno de Granollers. Aquest calaix tindrà 
una llargada de 15 metres aproximadament i unes dimensions 
de 5m d’amplada i 3,10m d’alçada. A banda i banda del pas 
s’hi habilitaran rampes i escales per a vianants i bicicletes. 
També s’hi instal·larà un sistema de drenatge, l’enllumenat 
i baranes de protecció. També s’urbanitzarà la vorera oest 
entre els carrers d’Aragó i Orient per facilitar l’accés al 
pas soterrat.Prèviament, com a mesura de seguretat i per 
evitar afectacions en la circulació ferroviària, es col·locaran 

Imatge general de la zona afectada pel nou pas soterrat a l'esquerra i imatge virtual de com quedarà a la dreta

dues bigues metàl·liques reforçades paral·leles a les vies 
que suportaran elements d’alta resistència situats a les 
travesses. Les obres no interrompran en cap moment la 
circulació de trens i tindran una durada aproximada de 5 
mesos.

Aquest projecte és fruit de l’Estudi de programació per 
millora la connexió de Bellavista amb la resta del municipi 
elaborat per la Diputació de Barcelona a demanda de 
l’Ajuntament i té com a objectiu principal eliminar barreres 
físiques entre Bellavista i la resta del municipi i, sobretot, 
connectar-lo amb la Zona Esportiva Municipal de Corró 
d’Avall. 

Aquest pas soterrat té un pressupost d’1.138.178,18€ que 
assumirà l’Ajuntament a través de Pla de Barris.

Detall de la zona en l'actualitat a l'esquerra i imatge virtual , amb el pas soterrat acabat, a la dreta
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La nova illa d’equipaments del carrer 
Rosselló s’estrena

Vista de l'illa d'equipaments des de Bellavista Activa

L’illa d’equipaments del carrer Rosselló  ha sofert una 
remodelació integral en els darrers mesos. El juny 
passat començaven les obres de remodelació dels 
exteriors, les fases 2a i 3a del projecte de renovació 

d’aquesta  zona.  En aquesta mesos l’espai delimitat pels 
carrers del Bosc, Alzina, Rosselló i Travessia ha deixat de 
ser un espai tancat per obrir-se i eliminar la majoria de les 
barreres arquitectòniques de hi havia com murs, tanques o 
desnivells. Ara, està completament obert al carrer Rosselló 
que, a més, té una calçada en plataforma única i en continu 
amb la nova zona verda.

L’actuació ha permès guanyar 
zona verda i reduir les barreres 
arquitectòniques

EL 16 DE FEBRER

VINE A ESTRENAR EL NOU 
CARRER ROSSELLÓ

A partir de les 11 h.
Xocolatada

Tallers de mandales, cucanya, 
maquillatge...

Parlaments i presentació del 
projecte de reforma de l'edifici del 

CFA-Apadis
Que peti la plaça! amb Xip Xap

L’execució d’aquesta remodelació ha suposat la substitució 
dels murs i les tanques per talussos enjardinats per 
connectar el carrer Rosselló amb l’illa, aquest carrer també 
s’ha obert a la cruïlla amb el carrer Travessia per donar 
accés amb una rampa. També s’han remodelat la il·luminació 
i el mobiliari urbà

Carrer Rosselló vist des del carrer de la Travessia

Les obres han afectat a una superfície total de 2.855,5 m2 i 
ha comptat amb un pressupost de 572.194, 06 €, assumit per 
l’Ajuntament a través de Pla de Barris.

Cruïlla del carrer Rosselló amb el carrer de la Travessia

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ actualitat ]

Els primers plans d’ocupació de 2019 
signen el contracte
Enguany es contractaran 22 treballadors a través de Pla de Barris

Aquest gener, 10 veïns de Bellavista ja han signat un 
contracte per 6 mesos amb l'Ajuntament a través 
de Pla de Barris. Durant aquest temps treballaran 
pel programa de manteniment de parcs i jardins i 

de les transformacions urbanístiques, de Pla de Barris. Els 
perfils i les situacions de cadascun dels nous treballadors 
de l'Ajuntament són diferents però tots acompleixen 
els requisits d'estar en situació de desocupació, ser 
demandants de feina, no cobrar cap prestació i viure a 
Bellavista. Són els primers dels 22 plans d'ocupació que 
s'activaran aquest any.

Pla de Barris invertirà 230.681,24 euros en contractar 
temporalment 22 persones aturades durant aquest any. En 
concret es contractaran 10 persones per al manteniment 
de parcs i jardins i pel manteniment a les transformacions 
urbanístiques i 10 pel projecte Millorem Bellavista durant 6 
mesos. També es contractaran 2 persones de perfil tècnic 
per fer feines de dinamització comunitària i participació a 
durant  9 mesos.

Des de 2010, any en què comença el Pla de Barris i el 
Servei d’Ocupació de Catalunya, SOC, concedeix a les 
Franqueses la primera subvenció per treball als barris, 
s’ha contractat a 179 persones aturades gràcies a aquests 
plans d’ocupació. La inversió feta fins a desembre de 
2018 ha estat d’1.573.190,34 euros que han facilitat les 
contractacions a través del desenvolupament de diversos 
programes de millora i suport al municipi.

Foto de grup dels nous plans d'ocupació de l'Ajuntament amb l'alcalde i els regidors

Les Franqueses consolida la baixada 
de l’atur al municipi

Les Franqueses continua reduint el nombre de persones 
en situació de desocupació durant el 2018. Segons les 
darreres xifres publicades per l’Observatori del Vallès 

Oriental, la reducció ha estat de l’1,26% respecte a l’any 
2017.

Si bé, durant els darrers mesos, la xifra de persones que 
entraven al món laboral ha disminuït respecte als primers 
mesos de l’any, la tendència de creació d’ocupació s’ha 
mantingut, deixant la xifra de desocupació per al 2018 en 
un 11,74%, 1.093 aturats al desembre. Aquestes dades 
situen el municipi gairebé en la mitjana comarcal que ha 
finalitzat l’any amb una taxa d’atur de l’11,16%.

Durant el 2018 s’han signat 927 contractes nous.
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Llac principal (superior) i perspectiva amb el sistema de tres llacs (inferior)

El cicle de l’aigua en els 171.200m2 del 
Parc de la Verneda i el Falgar
La zona humida del parc complementarà la depuradora de la Garriga

El Parc de la Verneda i el Falgar, que obrirà al usuaris 
al març, es caracteritza crear una nova zona verda al 
municipi de més de 170.000m2 que combina l’estudi i 
interpretació de la natura en un entorn verd, una zona 

humida pensada, entre altres coses, per facilitar el niament 
d’aus, i l’espai d’esbarjo, esport i jocs. 

El cicle de l’aigua a la zona humida

La zona humida del parc està formada per 3 llacs artificials 
amb una superfície total de21.430m2 i una capacitat 
d’emmagatzematge de 31.000m3 d’aigua. 

L’aigua que omplirà aquests llacs començarà el seu 
recorregut a l’extrem nord del parc, al voral de la carretera 
BV1433. Ara com ara, s’està utilitzant aigua de dos pous però, 
en breu, brollarà l’aigua provinent de la depuradora de la 
Garriga que circularà per un riu artificial fins el primer llac i 
després al segon. Des d’allà i a través d’una cascada, l’aigua 
s’acabarà acumulant al llac principal. Durant tot aquest 
viatge, l’aigua circularà entre grava i vegetació que ajudaran a 
complementar la depuració terciària iniciada a la depuradora 
de la Garriga. Els més de 30.000m3 d’aigua serviran per regar 
els verns del parc i la resta de vegetació. L’aigua sobrant 
retornarà cap al Congost.

Al voltant dels llacs i dels rierols s’està plantant vegetació de 
ribera densa per evitar el pas dels usuaris i afavorir l’arribada 
i el refugi de fauna autòctona i migratòria.

Interpretar l’entorn a l’Escola de Natura

En dos mesos estarà redactat el projecte del que serà la futura 
Aula de Natura del Parc de la Verneda i el Falgar. L’objectiu 
és crear un espai econòmicament sostenible, d’abast 
supramunicipal, per difondre el coneixement de la natura a les 
escoles, fer visites guiades al parc i difondre el respecte a la 
natura. L’existència d’aquest espai també ajudarà a mantenir 
el parc i tenir millor control davant possibles deterioraments.

La proposta es crear un edifici de prop de 500 m2, energèticament 
sostenible i construït amb materials respectuosos amb el medi 

ambient, que contingui espais polivalents per a la formació i 
exposicions, una cafeteria, oficines, aules, un auditori i sales de 
reunions.

Es treballa amb la idea de què una part de l’Escola de Natura 
estigui gestionada directament pel Consorci del Besòs i que, 
a mig termini, s’hi instal·li l’observatori del Congost-Tordera.

La praderia, salut i natura

Aquest espai, situat a l’entrada del Falgar és una zona pensada 
pel descans i per la salut. D’una banda hi ha tot un circuit de 
jocs infantils per a infants de 0 a 12 anys amb una gran varietat 
de propostes lúdiques i una tirolina. D’una altra banda, també 
hi ha un circuit d’exercicis de rehabilitació destinats a la gent 
gran que vulgui realitzar exercicis suaus.

Per la praderia transcorre també un circuit per a bicicletes 
il·luminat amb sistemes sostenibles i respectuosos amb 
l’entorn . La zona es completa amb la instal·lació de mobiliari 
urbà i de fonts. 
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L'estació de tren de Corró d'Avall i la plaça 
de l'Ajuntament són els dos escenaris 
protagonistes en l'inici dels actes de 
Commemoració del 80è Aniversari del 

Bombardeig de les Franqueses. El 24 de gener de 
1939 l'aviació italiana bombardejava les Franqueses, 
l'objectiu era l'estació de tren, tallar les vies de 
comunicació, i per això les bombes van impactar en 
aquest punt, enduent-se 3 vides humanes. 
Però els morts provocats per la Guerra Civil i la 
postguerra a les Franqueses van ser molts més. 
Per això, els actes del projecte de recuperació 
de la memòria històrica  han començat amb la 
col·locació d'una placa en el punt del bombardeig 
i amb la presentació d'un monòlit, de l'escultor 
Jordi Barbany, dedicat a totes les víctimes de la 
de la guerra, la postguerra i l'exili amb la llegenda 
Feixisme mai més. Just al costat del monòlit s'hi 
ha plantat un plançó de l'Arbre de Gernika. L'acte 
ha comptat amb la participació de Josep Mayoral, 
vicepresident de Mayors for Peace i alcalde de 
Granollers i amb Meritxell Budó, vicepresidenta 
segona de la Diputació de Barcelona i alcaldessa 
de la Garriga. També hi han col·laborat els instituts 
el Til·ler i Lauro i l'Escola Municipal de Música. 
L'alcalde, Francesc Colomé, i els regidors han estat 
acompanyats durant l'acte per diverses autoritats 
municipals de la comarca.
De fet, d'aquest projecte en surten dos documentals, 
un d'ells, gravat en bona part a Gernika, localitat on 
s'ha localitzat una dona que, fugint de la guerra, es va refugiar 
a les Franqueses.Aquests audiovisuals són part del projecte 
de recuperació de la memòria oral que s'ha engegat amb 
l'aniversari del bombardeig.
Els actes s'allargaran fins el juny amb activitats pels instituts, 
exposicions, xerrades i visites guiades al camp d'aviació de 
Rosanes i al refugi de Can Sorgues. Podeu consultar tota la 
programació a www.lesfranqueses.cat.

Un monòlit recorda les víctimes de la 
Guerra Civil a les Franqueses
La Commemoració del 80è Aniversari del Bombardeig dóna el tret de sortida a 
més d'una desena d'actes del projecte de recuperació de la memòria històrica

[ actualitat ]
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L’Escola Guerau de Liost diu #aquíproubullying
Els Equips per la Convivència, formats per alumnes de cicle 
superior, són la cara visible del projecte

La comunitat educativa de 
l’Escola Guerau de Liost s’ha 
posat com a objectiu treballar 
i sensibilitzar alumnes i 

famílies sobre el bullying. Per tal 
d’aconseguir-ho, l’escola ha decidit 
formar part d’un projecte d’innovació, 
l’#aquíproubullying, engegat pel 
Departament d’Educació i obert a totes 
les escoles i instituts.

A partir d’aquí i després de rebre 
formació, un grup  impulsor format 
per quatre mestres ha estat l’encarregat de planificar i 
elaborar el projecte que actualment s’està desenvolupant.

El projecte es basa en 5 objectius generals que s’assoliran 
amb la realització d’activitats durant l’horari lectiu, des 
d’educació infantil a 6è de primària, i amb activitats amb les 
famílies:. Sensibilitzar la comunitat escolar de la importància de 
prevenir i eradicar l’assetjament entre iguals.. Formar la comunitat escolar per tal de prevenir, detectar 
i intervenir davant possibles situacions d’assetjament entre 
iguals.. Apoderar i implicar l’alumnat per detectar i aturar els 
processos d’assetjament escolar mitjançant accions de servei  

[ actualitat ]

El projecte d’ orquestra 
de l’EMM Claudi Arimany 
s’estrena a la Mitja

Enguany, el concert inaugural de la Mitja 
Marató Granollers-les Franqueses-la 
Garriga comptarà amb la presència de 

la futura Orquestra de l’Escola Municipal 
de Música Claudi Arimany dalt l’escenari. 
La formació participa per primera 
vegada en aquest concert i ho fa amb la 
ContraOrquestra del Baix Penedès, dins un 
projecte d’intercanvi que estan realitzant 
durant aquest curs.

El concert serà el dissabte 16 de febrer, a 
les 18.30 h, al Teatre Auditori de Bellavista 
i, a més de l’EMM, també hi participen 
Amics de la Unió de Granollers i l’Escola 
Municipal de Música Josep Aymerich de la 
Garriga.

a la comunitat.. Prevenir possibles situacions 
d’assetjament en els centre 
educatiu.. Detectar, intervenir i aturar 
les situacions d’assetjament 
escolar.

Es tracta d’un projecte 
transversal i que s’emmarca 
dins el Projecte de Convivència 
de l’escola.
S’han programat activitats per 

a tots els cicles, des d’infantil a superior. L’acció més visible, 
però, és la dels “equips per la convivència”. Cada mes, 12 
alumnes voluntaris de cicle superior es posen l’armilla verda 
a l’hora de sortir al pati. Allà, estan alerta per si es produeix 
qualsevol conflicte. Si el detecten, intenten mediar entre les 
dues parts. Gairebé sempre aconsegueixen solucionar-ho, 
però, si no és el cas, traspassen el tema als metres. En una 
llibreta creada per a aquest projecte queda recollides totes les 
incidències per a poder fer seguiment dels casos que atenen.

Tot plegat  encara està a les beceroles i queda molt per 
desplegar. De cara al segon trimestre hi ha prevista una 
xerrada sobre Educació Emocional i resolució positiva de 
conflictes per a mestres, monitores de menjador i famílies

Comença el viatge a l’escola dels grans

L’àrea d’Educació convida, 
per tercera vegada, a 
començar el viatge a 

l’escola dels grans a totes les 
famílies que el proper curs 
tindran infants matriculats 
a P3 a les escoles de les 
Franqueses.

La sessió serà divendres 8 
de març, a les 18 h, al Teatre 
Auditori de Bellavista. La 
trobada s’emmarca dins el 
Projecte Educatiu Comunitat i Escola i té com a objectiu informar les famílies 
sobre les diferents opcions d’escolarització al municipi, sobre els tràmits de 
preinscripció, matrícula...

Per a facilitar l’assistència de totes les famílies, hi haurà servei d’acollida 
que cal sol·licitar abans del 4 de març per telèfon al 938 466 506 o per correu 
electrònic a educació@lesfranqueses.cat. Les places d’acollida són limitades.
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Febrer científic o com viure la ciència 
d'una manera divertida
La Biblioteca Municipal i l’àrea d’Infància i Joventut dediquen aquest 
mes a la ciència amb tallers, tertúlies, experiments i conferències

La programació del Febrer 
Científic comença el dia 1 
amb una sèrie de tallers 
d’experiments a les 18 h a 

l’Espai Zero del Centre Cultural 
de Bellavista (dies 1, 8, 15 i 22 
de febrer). Aquesta activitat 
està adreçada a joves a partir 
de 12 anys i cal inscripció prèvia. 
Jesús Gasco serà l’encarregat 
de fer de la química una aventura 
i parlar de colors, energia, ginys 
mòbils i art.

Els dies 6, 13, 20 i 27 de febrer 
es realitza el taller d’il·lustració 
científica Dibuixa la natura 
adreçada a joves a partir de 12 
anys, a les 17.30 h a l’Espai Zero. 
L’activitat farà una introducció 
al dibuix de flora i fauna i està 
dirigit per l’il·lustrador Roc Olivé. 
Cal inscripció

El 9 de febrer arriba a la plaça 
Major de Bellavista la Matinal 
Astronòmica amb un planetari 
portàtil, amb telescopis per a 
l’observació solar i tallers per a 
totes les edats. Serà a partir de 
les 11 h.

El 15 de febrer la Biblioteca 
Municipal acollirà la primera de les activitats adreçades als 
instituts. Es tracta de la tertúlia literària sobre el llibre Cerca 
de las Estrellas, de Francisco Fernández. 

El 21 de febrer es realitza el taller Mecànica orbital, com volen 
les naus espacials, a les 18 h a la biblioteca. El taller comptarà 
amb el suport del videojoc Kerbal Space Program i corre 

a càrrec de David González, 
professor i investigador de 
la Universitat Politècnica de 
Barcelona. Cal inscripció.

El taller de química per a nens 
de 3 a 7 anys, Petits científics, 
serà el 23 de febrer a les 11 h 
a la biblioteca. Jesús Gasco és 
l’encarregat d’aquest taller que 
convertirà els nens en científics 
que experimentaran amb 
productes químics innocus que 
podem trobar a la cuina de casa.

El 26 de febrer, la segona 
activitat per als instituts, la 
conferència La història de la 
ciència com mai te l’havien 
explicat amb Ignasi Llorente que 
parlarà de la vida de científics 
rellevants a través de diverses 
anècdotes.

Finalment, el 28 de febrer a 
les 17.30 h, a la biblioteca ens 
explicaran el conte de La petita 
Mei a la recerca dels colors 
perduts, una activitat per a 
infants a partir de 4 anys dirigida 
per Núria Clemares i amb els 
experiments de Jesús Gasco.

Durant tot el mes es podran veure les exposicions 
d’i·lustracions de natura de Blanca Martí, la del retorn de la 
llúdriga del Consorci Besòs-Tordera i la de caixes niu cedides 
pel Grup Ornitològic del Tenes.

Per a més informació i inscripcions us heu de posar en 
contacte amb la Biblioteca Municipal al 938 404 388.

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ les Franqueses en imatges ]
24è Cros Popular i 27è Cros Escolar de les Franqueses
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[ actualitat ]

Es substitueix la gespa artificial a la 
zona esportiva de Bellavista 
Part de l’antic paviment servirà per crear una zona d’escalfament 
annexa al camp de futbol de Llerona

L’Ajuntament està enllestint les feines de renovació 
i millora del camp de futbol7 de la Zona Esportiva 
Municipal de Bellavista. La darrera fase és la substitució 
del paviment de gespa artificial del camp que ha esgotat 

la seva vida útil per a la pràctica intensiva de l’esport degut al 
desgast.
La gespa artificial s’està substituint per materials de darrera 
generació que garanteixin les millors condicions per als equips 
i clubs que fan ús d’aquestes instal·lacions. El pressupost 
total de les obres ha estat de 82.421,33 euros.
Amb aquesta actuació es completen les feines de renovació 
d’aquesta zona que, durant aquests darrers mesos, ha 
millorat i substituït les xarxes perimetrals i de fons de les 
porteries; i la barana de protecció de la graderia. 
Una altra de les accions en aquest equipament ha estat 
la instal·lació de dos mòduls vestidors. Per a col·locar els 
vestidors, primer s’han adequat els terrenys amb una inversió 
final de 58.749 euros. A banda d’anivellar i condicionar 
els terrenys, també s’han preparat les entrades per a les 
escomeses i el pas de les instal·lacions dels serveis d’aigua i 
gas per a la calefacció. 

El km 13 de la Mitja, als Gorcs, es dedica a José 
Manuel Rodríguez

L’homenatjat, veí de Canovelles, ha rebut un homenatge per part de la 
Mitja amb la col·locació de la placa del quilòmetre 13 d’aquest clàssic de 
l’atletisme vallesà. Rodríguez destaca per la seva implicació amb l’atletisme 

i amb la prova des de fa anys, primer com a corredor i ara, com a dinamitzador 
dels entrenaments al seu municipi i com a gran col·laborador amb el món 
esportiu de Canovelles.
El km13 de la Mitja està situat als Gorcs, a la cruïlla de la carretera N152Z i 
l’avinguda dels Gorcs. A l’acte de col·locació de la placa hi ha estat presents 
alcaldes i regidors de les Franqueses, Granollers, la Garriga i Canovelles. 
Rodríguez també ha estat acompanyat per familiars i amics.
Els representants de la Mitja han aprofitat l’acte per anunciar que el proper 
homenatge, el km 14, es dedicarà a Margarita Arderiu.

Nova il·luminació al camp 
de futbol de Llerona

L’ús intensiu del camp de futbol de 
Llerona, gairebé 60 hores setmanals, 
ha disparat la despesa energètica 

d’aquesta instal·lació. Per això s’ha 
iniciat ja el procés per a la substitució 
d’aquestes llumeneres. L’objectiu 
principal és reduir el consum energètic 
fins a un 40% amb la substitució dels 
actuals sistemes per noves lluminàries 
LED.
En total, s’hi invertiran 38.231.34 euros 
per substituir l’enllumenat actual, 
4 columnes amb 3 focus halògens 
cadascuna, per 8 unitats LED instal·lades 
a les mateixes torres.
L’empresa encarregada de la feina 
retirar els equips existents i tractar-ne 
els residus, col·locar les noves fixacions, 
les lluminàries i l’equip de control de la 
il·luminació. Un cop iniciades, les feines 
duraran dos mesos.

Posteriorment, s’han col·locat dos mòduls prefabricats que 
inclouen 4 vestidors per als equips, 1 vestidors d’àrbitres, 1 
sala de calderes i dos banys (1 adaptat). La inversió ha estat 
de 36.194 euros.
En total, el condicionament i la instal·lació dels nous vestidors 
de Bellavista han comptat amb un pressupost de 94.943 euros.
La zona esportiva de Llerona es beneficiarà d’aquestes 
millores, ja que, el paviment de gespa artificial en millor 
estat que sortirà de Bellavista servirà per habilitar una zona 
d’escalfament annexa al camp de futbol de Llerona. Aquesta 
gespa, tot i que ja no permet un ús intensiu, si que és útil per a 
un ús de baixa intensitat com el d’aquesta zona annexa.
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ espectacles ]

13a Mostra d’Arts Escèniques Festival dels Amateurs 

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” 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

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

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

LOSERS 
Comèdia

Grup de Teatre 
Tàndem 

Comèdia
Impuls Teatre

NIT DE RÀDIO 2.0
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13è Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars

Ds. 9 de febrer
18 h Teatre Auditori de Bellavista

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

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

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.

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

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 passarà a formar part de la seva reali-
tat. 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

Espectacle teatral
Jordi del Rio

MENUDA COMÈDIA! 

Espectacle de 
titelles i actors

Festuc Teatre

ADÉU PETER PAN 
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3 diumenge
Circulació de Trens Tripulats
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Donació 1 euro / viatge
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
..................................................................................

4 dilluns
Consell del Poble de Llerona
20.30 h Antigues Escoles de Llerona
..................................................................................

5 dimarts
Hora del conte nadons. “El viatge del ratolí”, a 
càrrec de Mercè Rubí
17.30 h Sala de lectura Can Ganduxer
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca Municipal o al 
938 404 388
Org. Biblioteca Municipal

Audicions dels alumnes de l’Escola Municipal de 
Música Claudi Arimany
17.30 h Auditori de l’Escola Municipal de Música 
Claudi Arimany

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
..................................................................................

6 dimecres
Audicions dels alumnes de l’Escola Municipal de 
Música Claudi Arimany
17.30 h Auditori de l’Escola Municipal de Música 
Claudi Arimany
..................................................................................

7 dijous
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

Audicions dels alumnes de l’Escola Municipal de 
Música Claudi Arimany
17.30 h Auditori de l’Escola Municipal de Música 
Claudi Arimany

Espais de lectura. Comentari de la novel·la “El 
temps de les cireres” de Montserrat Roig
18 h Biblioteca Municipal
Org. Biblioteca Municipal

9 dissabte
Cicle Musical Encicla’t. Cor Camins sota la 
direcció de Daniel Pérez Fernández.
Si no vas poder venir a l’espectacle del 5è 
aniversari del Cor Camins, “Coi de Cor”, Forever!” 
ara tens una nova oportunitat en el marc 
incomparable de l’Església de Llerona i dins el 
cicle Encicla’t. No te’n penediràs! T’esperem!
19 h Parròquia de Santa Maria de Llerona
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals 
amb la col·lab. Parròquia de Santa Maria de 
Llerona
..................................................................................

10 diumenge 

Circulació de Trens Tripulats
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Donació 1 euro / viatge
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
..................................................................................

11 dilluns
Trobada – tertúlia. Fem un cafè i parlem dels 
nostres fills i filles en el marc del projecte Fem 
camí en l’Educació en Família. 
17.30 h Centre Cultural Can Ganduxer
Espai distès per a què les famílies pugueu 
compartir dubtes, dificultats i il·lusions. 
Cal inscripció prèvia a infanciaijoventut@
lesfranqueses.cat o al 938 405 780
..................................................................................

12 dimarts
Espai Zero. Curs de maquillatge
17.30-19.30 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
..................................................................................

13 dimecres
Conferència "Alimentació i salut responsables"
17.15 h Can Font - Centre d'Art i Noves 
Tecnologies.
..................................................................................

14 dijous
Espai Zero. Curs de maquillatge
17.30-19.30 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
.

16 dissabte
Estrena la nova illa d'equipaments del carrer 
Rosselló
11 h Xocolatada
11 h Tallers i jocs per als més petits
12.30 h Espectacle d'animació infantil "Que Peti la 
Plaça", a càrrec de XIP-XAP

Concert inaugural Mitja Marató 2019
18.30 h Teatre Auditori de Bellavista
Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany i 
Associació Esportiva La Mitja amb la col·lab. EMM 
Josep Aymerich de la Garriga i Escola de Música 
Amics de la Unió de Granollers 
..................................................................................

17 diumenge
Circulació de Trens Tripulats
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Donació 1 euro / viatge
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

Calçotada popular CE Llerona
13 h Envelat de les Antigues Escoles de Llerona
Org. CE Llerona

5è. Concert solidari de les Franqueses
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Preu: 5 €
Concert en benefici de l’Associació SOS Donna 
Catalunya de les Franqueses del Vallès
..................................................................................

19 dimarts
Espai Zero. Curs de maquillatge
17.30-19.30 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
..................................................................................

21 dijous
Xerrada "Autoestima i responsabilitat", amb 
Xavier Caparros, escriptor, conferenciant, 
terapeuta i assessor educatiu. 
17.30 – 19 h Gimnàs Bellavista Escola Joan-
Camps
Dirigit a famílies amb infants de 0 a 9 anys i dones 
embarassades. 
Cal inscripció prèvia a lesfranqueses.espai.
nado@gmail.com 
Org. ENEI

Espai Zero. Curs de maquillatge
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat per a joves de 18 a 30 anys

[ agenda ]
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Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624
..................................................................................

22 divendres
23a Nit de l’Esport 
21 h Hotel Ciutat Granollers
Places limitades 
Org. Patronat Municipal d’Esports
..................................................................................

23 dissabte
Cloenda torneig d’escacs 
15 h Consell Esportiu del Vallès Oriental
Org. Club d’Escacs Les Franqueses amb la 
col·lab. PME
..................................................................................

24 diumenge
33a Mitja Marató
9.30 h Granollers - Les Franqueses -  La Garriga
Durant la cursa hi haurà la participació musical 
dels combos de l’EMM Claudi Arimany a la Plaça 
de l’Escorxador
Org. Associació esportiva La Mitja

Circulació de Trens Tripulats
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Donació 1 euro / viatge
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
..................................................................................

26 dimarts
Espai Zero. Fem exposició Dia de la dona
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 dijous
Xerrada-taller. Fem camí en l’Educació en 
Família. Movem fitxa!, a càrrec de Roser Sellés, 
coaching i PNL
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
L’objectiu és que les famílies prenguin 
consciència de que els fills són protagonistes de 
la seva vida i que han d’aprendre dels seus propis 
errors. Adreçada a famílies amb joves de més de 
12 anys. 
Inscripcions: empadronats de l’11 al 22 de febrer i 
no empadronats del 18 al 22 de febrer. Es podran 
formalitzar els dimarts i dijous de 10 a 13 h al 938 
405 780 o a www.lesfranqueses.org/PMCEIJ/
formaciofamilies

Ple municipal
20 h Sala de plens de l’ajuntament

"A mig febrer, mitja palla
 i mig graner"

FEBRER CIENTÍFIC

Taller d’experiments
Dv. 1, 8, 15 i 22 de febrer
18 h Centre Cultural de Bellavista

Taller d’il·lustració científica
Dc. 6, 13, 20 i 27 de febrer
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat adreçada a partir de 12 anys. 
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca Municipal o 
al 938 404 388

Matinal astronòmica. Planetari, taller d’energia 
solar, observació solar i taller d’estampació de 
planetes
Ds. 9 de febrer
11 – 13.30 h Plaça Major de Bellavista
Activitat adreçada a tots els públics
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca Municipal o 
al 938 404 388

Tertúlia literària, “cerca de las estrellas”, amb 
l’escriptor Francisco Fernández
Dv. 15 de febrer
Activitat dirigida als instituts
Centre Cultural de Bellavista

Taller de mecànica orbital
Dj. 21 de febrer
18 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat adreçada a partir dels 12 anys

Taller de química: petits científics
Ds. 23 de febrer
11 h Centre Cultural de Bellavista
Activitat adreçada a infants
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca Municipal o 
al 938 404 388

Conferència científica: la història de la ciència 
com mai te l’havien explicat. A càrrec d’Ignasi 
Llorente
Dc. 26 de febrer
Activitat dirigida als instituts
Centre Cultural de Bellavista

Hora del conte científica: La petita Mei a la 
recerca dels colors perduts. A càrrec de Núria 
Clemares i Jesús Gasco
Dj. 28 de febrer
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
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[ agenda ]

CURS DE SARDANES
Activitat gratuïta de tres nivells: principiants, 
manteniment i repartiment.
Dj, 7, 14, 21 i 28 de febrer, de 17.15 a 18.30 h 
Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Dv, 1, 8, 15 i 22 de febrer, de 17.15 a 18.30 h 
Centre Cultural de Bellavista
Sardanes per a Jubilats
Dm, 5, 12, 19 i 26, 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

FESTA DE SANT ANTONI ABAT 2019
Dg. 3 de març

9.30-11 h Esmorzar de traginers i concentració 
de carruatges, cavalls i tractors al passeig 
Tagamanent
11 h Ofici religiós a la Parròquia de Santa Eulàlia 
de Mèrida de Corró d’Avall
11.30 h Formació de la rua i primer tram del 
recorregut.
12 h Benedicció dels animals de companyia a la 
plaça de l’Església en la confluència del carrer 
Sant Ponç – avinguda Santa Eulàlia i inici de la 
Passada dels Tres Tombs.
13.45 h Degustació de borregos i vi dolç i 
lliurament d’obsequis als participants per 
part de l’Alcalde i de la regidora d’Agricultura, 
Territori i Sostenibilitat a la plaça de 
l’Ajuntament. Desfilada individual de tots els 
participants a la rua.
Col·lab. Parròquia de Santa Aulàlia de Corró 
d'Avall i Associació Cívica i Cultural de Corró 
d'Avall
** El programa de la Festa de Sant Antoni pot 
estar subjecte a variacions

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

COMMEMORACIÓ DEL 80È ANIVERSARI DEL 
BOMBARDEIG DE LES FRANQUESES DEL 
VALLÈS

Visita guiada al camp d’aviació de Rosanes i 
refugi de Can Sorgues
Dg. 3 de febrer
11 h Castell de Rosanes
Inscripcions tancades. Podeu consultar la 
disponibilitat de les properes visites a www.
lesfranqueses.cat

Conferència “Les Franqueses del Vallès, 
els darrers dies de la guerra", a càrrec de 
l’historiador Joan Garriga
Dj. 14 de febrer
19.30 h Sala de plens de l’ajuntament de les 
Franqueses

CARNAVAL 2019

CORRÓ D’AVALL
Ds. 2 de març
16.45 h Trobada de les comparses al carrer del 
Migdia
17 h Inici de la rua.
Recorregut: cruïlla carretera de Ribes i avinguda 
de Santa Eulàlia, carretera de Ribes, rambla de 
la carretera de Ribes, plaça de l’Ajuntament
17.45 h Arribada i exhibicions de les comparses a 
la plaça de l’Ajuntament
En acabar animació i xocolatada
19.45 h Lliurament de premis
Inscripció al concurs de comparses: del 4 al 20 
de febrer, al Centre Cultural Can Ganduxer (de 
dilluns a divendres de 9 a 14 h, i dimarts i dijous 
de 16 a 18 h) i al Centre Cultural de Bellavista 
(de dilluns a divendres de 17 a 21 h, i dimarts, 
dimecres i dissabtes de 10 a 14 h). Bases i fitxa 
d’inscripció a www.lesfranqueses.cat Informació 
938 466 506

BELLAVISTA
Ds. 2 de març
17.30 h Trobada i fotografia de les comparses
18 h Inici de la rua
Recorregut: passeig d'Andalusia, carrer 
Travessia, pl. Catalunya, carrer de Provença, pl. 
d'Espanya, carrer de Girona, carrer d'Orient i pl. 
Major
19.30h Exhibició, premis, xocolatada i ball a la 
plaça Major
Org. Associació de Veïns de Bellavista

ACTIVITATS I 
CURSOS
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 Ganduxer 
(938 404 967)
Inscripcions obertes / places limitades
Org. Centre Municipal de Joves
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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
Informació i inscripcions: lesfranqueses.espai.
nado@gmail.com

• 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
Informació i inscripcions: lesfranqueses.espai.
nado@gmail.com

• Biodansa en família. Les famílies participen 
d’aquest aprenentatge, reforçant els vincles 
afectius i facilitant noves formes de relacionar-
se biodansant
Dv, 1 i 22 de febrer, de 17.30 a 18.30 h, Centre 
Cultural de Bellavista. Informació i inscripcions: 
lesfranqueses.espai.nado@gmail.com

• Taller de portabebès. Descobrir diferents 
formes i beneficis de portar el teu nadó
Dj, 7 de febrer, de 17.30 a 19 h, Gimnàs de 
l’Escola Bellavista Joan-Camps
Dirigit a famílies amb infants de 0 a 9 anys i 
dones embarassades.Informació i inscripcions: 
lesfranqueses.espai.nado@gmail.com

• Juguem amb teles i maquillatge. Gaudir amb 
els infants amb maquillatge
Dj, 14 de febrer, de 17.30 a 19 h, Gimnàs de 
l’Escola Bellavista Joan-Camps
Dirigit a famílies amb infants de 0 a 9 anys i 
dones embarassades. Informació i inscripcions: 
lesfranqueses.espai.nado@gmail.com

"Febrer encaputxat, 
bona collita de blat"

CURSOS DE LA CÍVICA

Cursos ofimàtica
· 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

Informació: 938 405 781 (Bellavista) i 938 404 967 
(Corró d’Avall) / casalsinfantils@lesfranqueses.
cat 
Inscripcions obertes / places limitades
Org. Casals Infantils Municipals
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Francesc Colomé
President del grup polític municipal PDeCAT-Demòcrates

La invasió de les obres. Si sortim a donar un passeig pel poble observarem, com cada 4 anys, un fenomen que sembla tradicional. Arreu 
trobarem grans i petites obres públiques, totes misteriosament aparegudes els darrers mesos i planificades per estar enllestides en pocs 
mesos (Segurament al març, perquè les inauguracions estan prohibides a l'abril i maig). Serem acusats de malpensats en considerar que 
les eleccions del pròxim maig tenen alguna cosa a veure, segurament també serem acusats de populistes. Perquè aquesta situació ja s'ha 
normalitzat bastant i anar contra el corrent costa. Però volem pensar que podem trencar aquesta normalitat, que la ciutadania podem 
entendre que és més racional planificar i efectuar el manteniment dels espais públics durant 4 anys de forma contínua, que es poden fer 
actuacions i equipament públics segons les necessitats i equilibrats en les seves dimensions, que es poden prioritzar les actuacions en 
funció de la seva urgència social per millorar les condicions de vida de la societat, que es poden construir habitatges de lloguer assequibles 
per part de l'administració publica i que es pot apostar per invertir en serveis 100% públics. Segurament al ple de gener el govern aprovarà 
el pressupost municipal de 2019 (L'oposició a 15 dies del ple no teníem accés a cap document, ens convidaran sens dubte al mateix ple a fer 
al·legacions), esperem que sigui el darrer pressupost d'aquesta tradició. Si arribem a un març de 2023 sense grans inauguracions, valoreu 
el global dels 4 anys, potser hem començat a crear una nova realitat, entre totes. 

La Direcció Executiva Nacional del PDeCAT es va reunir el passat 14 de gener a Waterloo amb el president Carles Puigdemont, 
on va recordar una vegada més que mantenim el ‘NO’ als pressupostos generals de l’Estat, però reiterem la voluntat de diàleg. 
“No renunciarem a la vocació de ser una força política que vol resoldre els conflictes polítics a través del diàleg”, va assegurar 
Puigdemont, que també va definir les condicions que podrien fer canviar el vot del Partit Demòcrata als pressupostos: “la 
creació d’una taula de diàleg bilateral amb mediació independent” i “que el govern espanyol posi garanties per al compliment 
dels acords”. Així, s'ha traslladat la responsabilitat a Pedro Sánchez per “fer coses que no ha fet fins ara, si té un interès 
honest en tramitar els pressupostos”. El president del Partit Demòcrata, David Bonvehí, manifesta que “sempre hem apel·lat al 
diàleg i tornem a demanar a Pedro Sánchez que es mogui d’una vegada i faci una proposta política per Catalunya”. “No podem 
avalar els pressupostos per coherència política si no es produeix aquest gir de parlar sobre el conflicte català”. Pel que fa a 
les eleccions municipals i europees de 26 de maig, el PDeCAT presentarà “més de 900 llistes als municipis amb la filosofia de 
JxCat, més plural i atractiva” i en els propers dies s’adoptaran els acords necessaris per presentar-se amb aquesta mateixa 
fórmula a les eleccions europees. “Són una oportunitat històrica pel nostre país per donar a conèixer el conflicte de Catalunya 
arreu d’Europa. I a les Franqueses?, JUNTS per les FRANQUESES. Seguim!

El passat 14 de gener, el PSC de les Franqueses va donar a conèixer, mitjançant les xarxes socials, l’equip que formarà el llistat per a 
les properes eleccions municipals.
Alguns membres de l’equip van començar a formar part del PSC de les Franqueses ara fa quatre anys i el canvi des del minut zero 
ha sigut notable. Les persones que l’integren han  representat el nostre municipi a tots els actes que es produeixen al llarg de les 
setmanes i han  treballat per a les Franqueses fins a l’últim alè, posant l’oficina al carrer, escoltant als nostres veïns, fent porta a 
porta..., perquè pel PSC de les Franqueses el que importa són les persones i les seves necessitats. 
Juan Antonio Corchado, actual candidat del partit pel nostre municipi, porta mesos formant un equip innovador, professional,  amb 
persones de forces renovades, i amb una energia dignes de portar el nostre municipi al cim més alt de l’administració local. Albert 
Einstein va dir: ”Hay una fuerza motriz más poderosa que el valor, la electricidad y la energia atòmica, la voluntad!” I aquesta és la força 
més poderosa que té aquest equip. El  PSC de les Franqueses aquest any revolucionarà tota l’energia del nostre municipi perquè la 
força de tots plegats és el que compta, la voluntat de fer les coses bé i seguir treballant per a tots els franquesins.

Àlex Vega
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]

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

Pressupostos.
Pel que fa als de l’estat, avui 15 de gener, no sabem si tiraran o no endavant. Sabem que no acompleixen allò promès pel que fa 
a les inversions a Catalunya, que s’incrementa la partida de despeses del rei Borbó i la seva gran família, i que el pressupost de 
defensa dobla el de sanitat (potser sí que els del “a por ellos” preveuen treure els tancs a passejar per la Diagonal). 
Pel que fa als pressupostos de les Franqueses per aquest 2019, no en sabem res de res. Previsiblement aniran al ple d’aquest 
gener, i quan surti el butlletí PdCat i Psc ja els hauran aprovat. Els hauran aprovat ells, ja que voluntàriament han exclòs 
Esquerra Republicana de qualsevol consulta, explicació, o possibilitat d’aportar-hi millores. No tenim cap mena d’informació. 
I ens la donaran, segur, quan obligatòriament els sigui inevitable. Pocs dies abans del ple i sense temps per treballar-hi. Ja és 
habitual en aquest govern.  Com també és habitual que facin les coses tard (i sovint malament). Per què un govern amb majoria 
absoluta no ha aprovat pressupostos dins de l’exercici com tocava? Potser per mandra? Potser perquè són curts de feina? 
Potser s’han entretingut perquè cada partit vol més diners a les seves regidories per encarar la recta final de la legislatura? 
Potser perquè els interessos dels seus dos partits van per davant dels de les Franqueses i els seus habitants? Potser perquè 
la cançoneta que repeteixen constantment que som un municipi econòmicament sanejat, que tenim molt superàvit, i que tot va 
bé no és veritat i han de patir per arribar a quadrar els números? De ben segur ells saben la veritat, però no ens la diran pas. 

EL CAS MERCADONA ÉS ESPECIAL 
La sentència judicial pel cas Mercadona que van interposar davant la Fiscalia diversos partits polítics municipals que en aquell 
moment estaven en el govern municipal de l’Ajuntament, va aconseguir condemnar amb diversos anys d’inhabilitació de càrrec 
public el Secretari i l’arquitecte municipals per signar documentació incorrecta. En canvi, els polítics que estaven en el govern 
municipal i que, per tant, van prendre l’acord, no van ser condemnats per permetre instal·lar un gran supermercat en un indret 
en el qual no estava permès. 
Com que la sentència comportava la possible indemnització per haver concedit la llicència a un supermercat de forma indeguda, 
el govern municipal actual va prendre els acords i va fer les actuacions  necessàries per canviar la normativa existent i no haver 
d’afrontar la sentència que va posar en evidència l’acord de la Junta de Govern Municipal. D’aquesta manera, es legalitzava la 
situació i no s’havia de fer front a la sentència de nulitat i reclamacions de danys i perjudicis de la propietat, un fet ben evident 
que ha convertit el cas Mercadona en un cas especial.

Granitos de Arena
El hombre es un ser social por naturaleza.  Por su propia supervivencia como individuo es necesario que se interrelacione con 
los demás.  Si estuviéramos solos, sería imposible reproducirnos, aprender, comunicarnos, comerciar, etc.  No nacimos para 
vivir aislados.  Es un hecho que no es ni bueno, ni malo, sino prácticamente inevitable.  Vivir en sociedad implica tener ventajas 
pero también responsabilidades.  
Durante nuestra vida deberíamos preguntarnos con cierta frecuencia, qué le estamos aportando al mundo y a la sociedad?  
Qué estamos haciendo para dejarle un mejor mundo a nuestros hijos?  Necesitamos inculcar en la educación de los pequeños 
más respeto hacia todo ser humano -mayor o menor que él-, más respeto hacia los animales, mejor entendimiento del medio 
ambiente y mucha más implicación en el significado de las palabras “civismo, limpieza y convivencia”.   
Alguien se ha preguntado qué daño le estamos haciendo a nuestro ecosistema al utilizar plásticos?  Qué sentido tiene el llenar 
todo un pueblo con lazos de plástico?  Reivindicarse es correcto y manifestarse es un derecho que ofrece la democracia pero 
quizás no se está haciendo bien.  Alguien se ha puesto a pensar cuántos años tendrán que pasar para que todos aquellos 
plásticos que hoy en día cuelgan de los postes y los árboles se biodegraden?  Somos como granitos de arena dentro de una 
sociedad y deberíamos aportar en lugar de estropear el medio ambiente.  Como regla básica deberíamos entender que estamos 
en este mundo para ayudarnos los unos a los otros, para que podamos convivir en paz y tranquilidad!  Esto es vivir en sociedad!

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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