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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 (només SAC Ajuntament)

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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Com diuen a les terres de l'Ebre, 
“lo riu és vida” i a les Franqueses 
tenim el riu Congost que està ple 
de vida tant dins de la seva llera 
com als seus entorns. Però això 
no sempre ha estat així. Fa vint-
i-cinc anys aquest riu era una 
claveguera on hi anaven a parar 
totes les aigües brutes provinents 
d'indústries i zones urbanes. A poc a 
poc l'hem anat recuperant gràcies a 
institucions com l'Agencia Catalana 
de l'Aigua i també, i molt important, 
al consorci Besos-Tordera i a les 
actuacions de les administracions 
més properes, els ajuntaments. 
El proppassat 24 de juliol es va 
signar un conveni entre l'Agència 
Catalana de l'Aigua i els ajuntaments 

de Granollers, Les Franqueses i Canovelles per a realitzacions d'actuacions 
de custòdia fluvial.  Aquest acord va acompanyat per un seguit d’actuacions 
destinades a desenvolupar el sistema aquàtic existent amb accions com ara 
la recuperació del paisatge o la proliferació de refugis per a la fauna i hem de 
contribuir a l'assoliment dels objectius i l'execució de les accions de conservació 
fluvial del projecte LIFE ALNUS (Projecte europeu per a protegir, preservar i 
potenciar els boscos de vernedes mediterrànies dels trams alts dels rius).

A les Franqueses creiem fermament en la recuperació de tot l’espai natural 
situat al voltant del riu Congost. I no només hi creiem, sinó que també hi apostem 
fermament. Aquest any hem obert el Parc del Falgar i la Verneda. Més de 170.000 
metres quadrats on hi ha espais especialment pensats per a la concentració de 
fauna i flora. En el Parc del Falgar hi ha una zona humida formada per tres llacs 
i preparada pel niament d’aus migratòries, i el retorn i la preservació d’espècies 
animals i vegetals autòctones. Estem dins de xarxa natura 2000 el que voll dir 
que estem dins d'un espai que el seu grau de protecció és el mateix que té, per 
exemple, el parc natural del Montseny.

Les Franqueses és un municipi amb un 85% de territori agrícola i forestal. Tenim 
un territori envejable! Preservar aquests espais naturals és la nostra prioritat. 
Però també ho és l’educació ambiental. És en aquest sentit, que ja treballem en 
l’Aula de la Natura, un nou espai, també situat al Parc del Falgar, que servirà per 
difondre el coneixement de la natura a les escoles, fer visites guiades i promoure 
el respecte cap el medi. Estem en fase d'aprovació del projecte executiu i, si tot 
va bé, el mes de setembre començaran les obres d'aquest equipament que ha de 
posicionar a les Franqueses com un dels referents de la transformació en positiu 
que han realitzat els entorns dels nostres rius.

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

L'Ajuntament 2019-2023 s'estructura 
en 5 grans àrees de gestió
El ple del cartipàs aprova l’organització de la corporació municipal i 
designa els components dels òrgans de govern i consultius

Amb la celebració del ple extraordinari del cartipàs 
municipal ha quedat tancada l’organització de 
l’Ajuntament per als proper 4 anys. A més a més, de 
definir quines àrees i regidories conformen el nou 

consistori, també han quedat definits els diversos organismes 
de gestió. Durant el ple també s’han aprovat les retribucions,  
les dedicacions dels càrrecs electes amb dedicació, les dietes 
per assistència als òrgans col·legiats i les aportacions als 
grups municipals.

La corporació municipal compta amb un organigrama que, 
per primera vegada, crea cinc grans àrees que aplegaran 
les diferents regidories. Les àrees són Presidència; Govern 
i Economia; Territori i Ciutat; Acció Comunitària i Benestar, i 
Serveis a les Persones.

D’aquestes àrees pengen les 18 regidories, algunes amb 
continuïtat des del mandat anterior com Agricultura i Medi 
Ambient, Cultura, Educació, Esports, Gent Gran, Hisenda, 
Infància i Joventut, Participació i Relacions Ciutadanes, Pla 
de Barris, Règim Intern, Sanitat i Salut Pública i Urbanisme. 
D’altres amb modificacions en els àmbits que abasten com 
Dinamització Econòmica que assumeix també Comerç i 
Activitats; Obres i Serveis que afegeix Mobilitat; Polítiques 
Socials que també portarà temes d’Habitatge; i Seguretat 
Ciutadana que suma Civisme i Convivència. També es creen 
dues noves regidories: Feminisme i Igualtat i Turisme.

El ple també ha aprovat la composició de la Junta de Govern 
Local. Òrgan que decideix sobre qüestions delegades des del 
ple i per l'alcalde, que estarà format per: 

Imatge de la sessió plenària de l'11 de juliol

President: Francesc Colomé i Tenas
Vocals: Juan Antonio Corchado Ponce, Jordi Ganduxé i Pascual, 
Montse Vila i Fortuny, José Antonio Aguilera Galera i Marta 
Reche Lavado.

Pel que fa a qüestions de funcionament, s’ha aprovat mantenir 
les convocatòries del ple el darrer dijous de cada mes i 
també les de la Junta de Govern Local cada dijous. Pel que 
fa a aquests dos organismes, s’ha aprovat la delegació per 
part del ple de diverses competències a la Junta de Govern 
Local. També s’ha aprovat la creació de diverses comissions 
i organismes.

Una altra de les qüestions que també ha quedat aprovada 
pel ple és la congelació dels sous dels regidors fins a la 
consolidació de les Franqueses com a municipi de més de 
20.000 h. També han quedat definides les dedicacions dels 
responsables de les diferents àrees.
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

“Hem de ser proactius, impulsarem iniciatives per 
ser un autèntic referent” 
Comença la seva tercera legislatura com a alcalde de les 
Franqueses del Vallès, què suposa per vostè?
Tot i que sigui la tercera legislatura, molta emoció. Estar 
al capdavant d’un municipi com les Franqueses, el lloc on 
vaig néixer, on hi ha arrelada la meva família i que m’ha vist 
créixer és tot un honor, però també suposa tot un repte i molta 
responsabilitat. Amb cada mandat hi ha quatre anys per endavant 
de nous projectes i no sempre és fàcil. La nostra prioritat és fer 
de les Franqueses un punt de referència a la comarca i al país, 
un municipi punter tant econòmicament com culturalment, on 
l’adaptació als nous temps no estigui renyida amb la tradició. 
Avançar és el nostre objectiu, però també tenim molt clar que 
el benestar dels nostres veïns i veïnes està per sobre de tot. Per 
tant, el nostre projecte de futur treballarà en aquesta línia.

Durant el ple d’investidura es va donar a conèixer un acord 
entre JxLF i PSC-CP. Aquest fet va provocar les crítiques...
Sí, nosaltres havíem d’escoltar tots els partits i estudiar totes les 
opcions possibles, però sempre hem tingut molt clar que volíem 
un govern estable que ens permeti avançar. Nosaltres hem estat 
la llista més votada, però era evident que el més òptim era tenir 
un soci de govern amb qui poder construir nous projectes. Amb 
el PSC ja ens coneixem, ja hem treballat conjuntament durant la 
legislatura anterior. És evident que no compartim visió, i estem 
molt i molt allunyats en temes nacionals, però el nostre acord 
és per treballar pel municipi, per fer poble.  Nosaltres tenim ben 
clar qui som, d’on venim i on anem. 

Les crítiques sobre els pactes s’han repetit quan s’han creat 
aliances supramunicipals. És el cas, per exemple, del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental que vostè presideix i on s’ha fet 
un acord amb PSC i En Comú Guanyem. 
Constituir pactes no sempre és fàcil, hi ha molts factors a tenir en 
compte. Jo sóc dels que sempre he demanat UNITAT. En aquests 
moments a nivell nacional ens falta unitat i aquesta unitat ens 
ha de venir donada de dalt a baix. Si els de dalt no es posen 
d'acord com podem anar bé? El nostre conflicte, les nostres 
reivindicacions només les podem afrontar amb garanties, si hi 
ha unitat, o almenys una unitat d'acció molt clara que en aquests 
moments trontolla. 

Què suposa per vostè estar al capdavant del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental?
He dedicat tota la meva vida a l’administració pública, primer des 
de la meva feina a l’Ajuntament de Granollers i després des de la 
política activa aquí, a les Franqueses. Puc dir que la meva vocació 
és el servei públic i crec que és des de la política de proximitat 
que podem treballar per canviar i millorar la qualitat de vida de 
la ciutadania. Els polítics tenim la responsabilitat de garantir 
serveis per tal que tothom pugui viure amb dignitat i aquesta 
serà també la meva tasca ara des del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental. Evidentment, aquest càrrec serà completament 
compatible amb l’alcaldia de les Franqueses, que sempre serà 
la meva prioritat. 

Tornant a les Franqueses, quatre anys per endavant, quins 
seran els seus objectius principals?
En aquests últims vuit anys hem sabut definir un municipi que 
pivota en 4 eixos molt clars. Som un municipi amb un urbanisme 
amable, un municipi verd, amb bons equipaments vers les 
persones, i un municipi ben connectat. Volem continuar així 

i l’equip de govern treballarà en aquesta línia. De projectes 
n’hem de fer molts perquè hem de ser un Ajuntament proactiu, 
hem de treballar per posicionar el nostre municipi i estic segur 
que ho estem aconseguint, però hem de seguir. Si em pregunta 
per projectes concrets, tinc clar que els propers quatre anys 
hem de desenvolupar l’Aula de la Natura al Parc del Falgar, 
que haurà de ser un referent supramunicipal; el Sector N (els 
polígons industrials generen riquesa); la nova residència d'avis 
de Bellavista; un tercer pavelló; ampliar la zona esportiva de 
Llerona; un nou circuit de bicicletes i pista d'atletisme al polígon 
del pla de Llerona. També hem de potenciar el comerç local de 
proximitat i millorar la mobilitat dels pobles amb noves vies per a 
vianants i bicicletes, entre d’altres. I com li deia abans hem de ser 
proactius, això vol dir que des de totes les regidories impulsarem 
iniciatives que facin de les Franqueses un autèntic referent. 

Una de les novetats d’aquesta legislatura fa referència a 
l’estructura interna de l’Ajuntament amb la creació d’àrees.
Sí. Ja som un Ajuntament de 20.000 habitants i això requereix 
una estructura que pugui fer front als serveis que s’han d’oferir 
en un municipi d’aquesta magnitud. El que hem fet és crear 
cinc grans àrees: Presidència; Govern i Economia; Territori i 
Ciutat; Acció Comunitària i Benestar, i Serveis a les persones. 
D’aquestes àrees pengen les 18 regidories que hi ha actualment. 
Es tracta d’una organització que permetrà ser més operatius a 
l’hora desenvolupar els projectes. 

Què espera d’aquesta legislatura?
Ser alcalde d’un municipi és una gran responsabilitat. Espero no 
decebre a ningú, ni a les persones que m’han votat ni a les que 
no ho han fet. Jo sempre dic que governo per a tothom, sense 
distincions. El benestar dels veïns i veïnes de les Franqueses és 
la meva prioritat i continuaré treballant en aquest sentit. Durant 
aquest mandat em toca assumir també altres responsabilitats, 
però començo amb molta il·lusió perquè crec fermament en 
els organismes públics perquè no hi ha cap altra manera de 
canviar i millorar que fer-ho des de dins. Jo porto des de 1999 
en la política activa i crec que puc aportar tot el que m’ha donat 
l’experiència. Sobretot l’experiència de treballar en un municipi 
format per cinc pobles que ens ha ensenyat a crear xarxes per 
unir-nos, però sempre respectant cadascuna de les nostres 
identitats. Les Franqueses ha fet un pas endavant i nosaltres no 
podem decebre a la nostra ciutadania. Vull continuar treballant 
des del carrer, que és on hi ha la realitat, i des de l’Ajuntament, 
que és on s’han de gestar els projectes de futur. Entre tots farem 
de les Franqueses un municipi referent. Ens en sortirem. No ho 
dubteu.

Entrevista a l'alcalde
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[ actualitat ]

Oberta la renovació dels representants 
dels consells del poble 
Els òrgans consultius de Corró d'Amunt i de Llerona inicien 
el període per escollir els membres de les entitats i dels veïns/es.

El Corró d’Amunt i Llerona compten des del 1995 amb 
òrgans consultius territorials, els consells del poble. 
Aquests consells estan conformats per un presidents 
i dos vocals designats pels partits polítics amb més 

vots a les meses dels pobles, diversos membres d’entitats 
legalment constituïdes al poble i dos representants del veïns/
es, en el cas de Llerona, i un, en el cas de Corró d’Amunt. 
Pel que fa a les entitats, totes tenen oberta la possibilitat 
de designar-hi un representant. En el cas, però, s’hagués 
d’escollir per evitar superar el nombre màxim de persones del 
consell, 10 representants, s’escull la que té major implantació 
al poble.

Per tal d’escollir els representants del veïns s’obre, durant 
aquests mesos, un procés de presentació de sol·licituds. 
Aquestes candidatures es poden presentar omplint  la butlleta 
inclosa en el tríptic informatiu que els dos consells del poble 
fan arribar a totes les famílies de Corró d’Amunt i de Llerona. 
Per ser representant al consell cal tenir més de 18 anys, 
estar empadronat al poble on vols participar i tenir ganes 
de participar activament en la vida pública del poble.  Les 
butlletes, en el cas de voler formar part de la junta, s’hauran 
de presentar abans del 20 de setembre a les oficines del 

Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC) de l’Ajuntament (de dl. 
a dv. de 8.30 a 14 h i dt. i dj. de 16 a 20 h) o de Bellavista Activa 
(de dl. a dv. de 8.30 a 14 h).

Les funcions dels consell del poble són:

• Acostar l’administració a la ciutadania.
• Crear un espai per fomentar la participació i 

implicació dels veïns i veïnes en assumptes que 
afecten la vida pública.

• Donar informació directa als ciutadans i ciutadanes 
sobre qüestions rellevants pel poble.

• Debatre i exposar propostes de millora sobre 
qualsevol situació.

• Proposar a l’Ajuntament les actuacions a seguir en 
qüestions determinades.

Les reunions del Consell del Poble de Llerona són mensuals 
i se celebren el primer dilluns de cada mes, al vespre, a les 
Antigues Escoles de Llerona. Les del Consell del Poble de 
Corró d’Amunt, son bimestrals i se celebren l’últim dilluns del 
mesos imparells, al vespre, a les Antigues Escoles de Corró 
d’Amunt.

Delegacions 
de funcions 
d'alcaldia 
al mes d'agost

José Antonio Aguilera 
Del 5 al 9 d'agost

Montse Vila
Del 10 al 18 d'agost

Marta Reche
Del 19 al 25 d'agost

José Antonio Corchado
Del 19 al 25 d'agost
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El sociòleg Salvador Cardús, 
conferenciant de la Diada

Les Franqueses, Granollers i Canovelles signen un acord amb l’Agència 
Catalana de l'Aigua de preservació i protecció del Congost

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i els ajuntaments de 
les Franqueses, Granollers i Canovelles han signat un 
acord per a la preservació i protecció del riu Congost. Es 

tracta d’un conveni de custòdia fluvial, que es desplegarà en 
més de 106 hectàrees del riu al seu pas per aquests municipis. 

Les actuacions previstes pretenen garantir la protecció i 
desenvolupament de l’ecosistema aquàtic existent, mitjançant 
el control de la proliferació d’espècies al·lòctones, la 
instal·lació de refugis per a la fauna, la recuperació d’un 
paisatge més naturalitzat, la gestió de la vegetació de ribera 
per reduir riscos d’inundabilitat, i la plantació d’espècies de 
ribera pròpies de la conca del Besòs, entre d’altres. 

Un altre dels propòsits de l’acord també és l’assoliment 
dels objectius i accions previstes en el projecte Life Alnus de 
preservació de les vernedes, iniciat el juny de 2018 i tenint en 
compte que el riu Congost és un dels àmbits en què s’aplica. 
Les accions referents en aquest apartat són l’eliminació 
d’espècies vegetals invasores, la millora hidromorfològica de 
la llera mitjançant l’eliminació d’estructures transversals, i la 
recuperació de l’hàbitat de la verneda, entre d’altres. 

Durant la presentació del conveni, els alcaldes les 
Franqueses, Francesc Colomé; de Granollers, Josep Mayoral, 

i de Canovelles, Emilio Cordero, han destacat la importància 
de la feina conjunta dels ajuntaments per aconseguir millorar 
la qualitat d’un riu que anys enrere era impossible trobar-hi 
fauna com a conseqüència del seu mal estat. “Poc a poc l’hem 
anat recuperant gràcies a institucions com l’Agència Catalana 
de l’Aigua, el Consorci Besòs Tordera, i de les actuacions 
de les administracions més properes, els ajuntaments”, ha 
dit l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé. “El que 
hem de fer els ajuntaments  és donar vida al rius i als seus 
costats. A les Franqueses ho hem fet amb el Parc del Falgar i 
la Verneda. Hem compaginat espai natural amb que la gent en 
pugui gaudir”, ha afegit Colomé.

A més de les actuacions previstes, el conveni potenciarà 
la difusió de les mesures i l’educació ambiental a través de 
diverses activitats, la promoció de seguiments científics, i 
l’impuls de la ciència ciutadana vinculada al riu, entre d’altres. 

El sociòleg Salvador Cardús serà el convidat d’aquest any per impartir la 
conferència per commemorar la Diada Nacional de Catalunya. L’acte es 
farà a les 10.30 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament de les Franqueses. 
Després, com ja es habitual, es farà l’ofrena floral al  monòlit situat al passeig 

Tagamanent, on també hi actuaran les corals Xeremella, Cor Camins i Cantaires de 
Corró, i els Sardanistes Franquesins. 

Salvador Cardús i Ros (Terrassa, 1954) és llicenciat en Ciències Econòmiques 
i Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
És professor titular de sociologia i imparteix cursos d’Epistemologia i de Sociologia de la Comunicació. Al llarg de la seva 
trajectòria ha treballant en el camp de la investigació i ha publicat diversos treballs, també ha participat en obres col·lectives. 
En l’àmbit del periodisme, ha publicat més de 3.500 articles, va crear i dirigir la revista Crònica d’Ensenyament (1987-1988) i ha 
estat subdirector del diari Avui (1989-1991). Actualment, col·labora a diversos mitjans de comunicació. 

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès
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[ actualitat ]

Les Franqueses s'adhereix a la campanya 
Festa Lliure, Fes-te Lliure 
L’objectiu és prevenir conductes sexistes i possibles agressions 
sexuals durant les nits de festes majors

Que vesteixi i balli com a mi m'agrada no vol dir que 
vulgui res amb tu’; ‘No justifiquis el masclisme o 
l'alcohol o altres drogues’, i ‘Tocaments, comentaris 
sobre la roba i el cos, mirades, acudits... són també 

violències masclistes’, són alguns dels missatges de 
sensibilització de la campanya Festa Lliure, Fes-te Lliure, 
inclosa dins el Pla de Prevenció de Drogues i Promoció de la 
Salut C17 , amb l’impuls al municipi de l’Ajuntament de les 
Franqueses.

La campanya té com a objectius principals contribuir i informar 
sobre les relacions respectuoses i igualitàries, conscienciar 
sobre els comportaments sexistes i prevenir possibles 
agressions sexuals. Amb aquesta finalitat, s’ha editat material 
informatiu i promocional, com cartells i braçalets amb el 
lema de la iniciativa. Precisament, els braçalets estrenen nou 
disseny i inclouen, a més del lema de la campanya, la bandera 
irisada. Es reparteixen els dies de festes majors,  amb la 
col·laboració de les respectives comissions de festes, i també 
es poden trobar al vestíbul de l’Ajuntament.

L’acció Festa Lliure, Fes-te lliure també posa a disposició dels 
usuaris un telèfon de contacte (680 520 899) que funciona les 
nits de festa major, per donar suport i ajuda, assessorament 
i informació en temes relacionats amb comportaments 
sexistes i agressions sexuals. 

La campanya Festa Lliure, Fes-te Lliure es reforça amb 
la pancarta  ‘No és No. Les Franqueses lliure d'agressions 
sexistes, LGTBI-fòbies i racisteś  impulsat per l'ajuntament, 
des de l'àrea de Feminisme i Igualtat. 

En marxa el bus nocturn

Dins les accions del Pla de Prevenció de Drogues i Promoció 
de la Salut C17, amb l’objectiu de reduir possibles accidents 
de trànsit, aquest any torna el Bus Nocturn per tal de facilitar 
la mobilitat nocturna dels  joves a partir de 14 anys per tal 
que es puguin desplaçar de forma segura a actes de les 
festes majors que són del seu interès des dels municipis que 
conformen el Pla C17: les Franqueses del Vallès, l'Ametlla, 
Figaró -Montmany, la Garriga i el Tagamanent. En aquest 
sentit, cada any,  la iniciativa C17 fa un sondeig previ  per saber 
quines són les festes/concerts als quals els interessa més 
anar.

Podeu consultar tota la informació, a més de fer la reserva de 
places, que són gratuïtes, al web del Pla C17: www.c17.cat 
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Es mantenen les 8 línies de Primària 
L'Escola Municipal de Música i el Centre de Formació d'Adults 
estaran reformats abans de l'inici de curs

Tancat el període de matriculació ordinària pel proper 
curs queda, es confirma el manteniment de les 8 línies 
de primària, i un possible lleuger descens de les ràtios 
a les aules. Així, es mantenen dues línies de P3 a les 

escoles Joan Sanpera i Torras, Guerau de Liost i Camins i les 
escoles Colors i Bellavista-Joan Camps continuen amb una 
línia. En total, més de 2.000 alumnes cursaran Educació Infantil i 
Primària durant el proper curs. 

A Educació Secundària, s'incrementa el nombre d'alumnes. 
Durant el curs 2019-2020 hi haurà més de 930 alumnes 
matriculats. També es mantenen les 8 línies de 1r d'ESO. I, des 
de l'àrea d'Educació, veient l'increment exponencial d'alumnes 
s'ha començat a treballar per tal de replantejar el mapa educatiu 
de secundària a les Franqueses de cara als propers cursos.

Pel que fa als ensenyaments postobligatoris, es mantenen dues 
línies de Batxillerat als intituts el Til·ler i Lauro, i a l'Institut Lauro 
s'oferten el Grau Mig de Conducció d'Activitats Fisicoesportives 
en el Medi Natural i el Grau Superior d'Ensenyament i Animació 
Socioesportiva.

A les Escoles Bressol Municipals (Cavall Fort, les Tres Bessones 
i el Gegant del Pi) hi ha més de 150 alumnes matriculats pel 
proper curs.

L'Escola Municipal de Música ha tancat el període de preinscripció 
amb 120 alumnes, que suposa un gran increment respecte al 
mateix període del curs anterior i el Centre de Formació d'Adults 
de Bellavista també ho ha fet amb 164 alumnes.

Millores als centres educatius

Durant el període de vancances s'estan realitzant feines de 
manteniment i millora extraordinàries als centres educatius. 
Com cada any, s'aprofita per pintar, soldar arreglar o canviar 
finestes i tancaments, fer neteges d'embornals i canalitzación 
i altres tasques per a què els equipaments iniciïn el curs en 
condicions òptimes.

Enguany, però, l'Escola Municipal de Música i el Centre de 
Formació d'Adults aprofiten l'aturada del curs per fer reformes 
més importants.

L'edifici de l'EMM Claudi Arimany s'està reformant per millorar la 
funcionalitat, la seguretat i l'estalvi energètic. En concret, s'està 
col·locant el tancament al porxo distribuidor de les aules, un 
espai en forma de claustre al voltant del pati, fins ara obert. Amb 
aquesta actuació es millorarà l'aillament tèrmic de les aules. El 
nou tancament és de placa metàl·lica de zinc, seguint la mateixa 
línia del revestiment existent de les façanes, i incorporarà 
elements d’aïllament tèrmic i d’impermeabilització. També s'ha 
instal·lat nou paviment al passadís. L’actuació està implicant el 
desmuntatge de la coberta dels porxos i l’enderrocament de 
part del paviment de formigó per adaptar-ho tot plegat a la nova 
distribució.

Una altra de les actuacions és l'obertura d'una finestra a la zona 
de secretaria a la paret que dóna a l'entrada per tal de millorar 
el control d'entrada i de sortida dels alumnes. Finalment, també 
es renova els sistema de climatització i ventilació i la il·luminació 
del passadís. 

El pressupost total de la intervenció és de 138.695,22 euros.

L'altre equipament que resta en obres durant els mesos d'estiu 
és el Centre de Formació d'Adults de Bellavista. En aquest 
equipament situat a l'illa del carrer Rosselló i que, a més a més, 
del CFA també acull la seu social d'APADIS, s'estan invertint 
62.404,26 euros. La rehabilitació d'aquest edifici contempla 
la substitució i arranjament de la fusteria i dels vidres, la 
substitució de les tanques de la parcel·la, el repàs de la coberta, 
l'arrebossat i repintat de la façana i la substitució de part del 
paviment exterior. També es renoven els canalons i les baixants i 
s'hi instal·la un nou escalfador d'aigua.
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Mig miler d’infants i joves gaudeixen de 
les activitats d’estiu

Els casals, les colònies, els 
campaments, Activa l’estiu -les 
activitats per a joves de l'Espai 
Zero- i el casal inclusiu han 

comptat enguany amb la participació 
de mig miler de joves i infants que 
han gaudit  d’aquests dies d’esbarjo.

A partir de la temàtica dels 
superherois, els infants que han 
participat als casals d'estiu, han fet 
accions lúdiques per tal d'impulsar 
els talents de cadascú a través de 
la imaginació i l'experimentació. Els 
jocs i les activitats d'aigua no hi han 
faltat.

Les colònies i els campaments han 
estat tota una experiència per als 
infants i joves que hi han participat. 
Han pogut fer cabanyes, practicar tir 

[ actualitat ]

amb arc i moltes més activitats de 
convivència en entorns de natura com 
Montesquiu o Arbúcies, proporcionant 
una oportunitat única per compartir 
amb els companys i aprofundir dins la 
convivència en l’educació dels valors.

Aprendre a tocar instruments de 
vent, iniciar-se a la robòtica,  com 
ser un bon ‘Youtuber’ són algunes de 
les activitats que s’han tractat cada 
setmana als tallers d’Activa l’Estiu de 
l’Espai Zero.

Per últim, al casal inclusiu hi han 
participat una desena de joves del 
municipi amb necessitats especials. 
Les propostes han estat variades, 
lúdiques, educatives i culturals per al 
foment de la participació, l’autonomia, 
el desenvolupament i la socialització.
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Els clubs de futbol del municipi, 
al Trofeu Ajuntament de les Franqueses
Se celebrarà els dies 4 i 5 de setembre i el partit preliminar es farà 
el 31 d’agost entre l’AE Ramassà i l’US Corró d’Amunt

Els clubs de futbol del municipi 
tornaran a ser els protagonistes 
del torneig de futbol “Trofeu 
Ajuntament de les Franqueses” 

que organitza el Patronat Municipal 
d’Esports, aquest any amb la 
col·laboració de l’US Corró d’Amunt.

Aquesta novena edició se celebrarà els 
dies 4 i 5 de setembre al camp de futbol 
de Corró d’Avall, amb la presència 
del CF Les Franqueses, el Bellavista 
Milan i el Llerona, juntament amb el 
guanyador del partit preliminar entre 
l’AE Ramassà i l’US Corró d’Amunt, que 
tindrà lloc el dissabte, dia 31 d’agost, 
a la Zona Esportiva de Llerona. Cada 
partit constarà de dues parts de 30 
minuts, amb descans de 10 minuts.

A la passada edició, el CF Les 
Franqueses es va proclamar vencedor, 
en imposar-se en la final a l’US Corró 
d’Amunt per un contundent 8 a 0. El 

Amb el lema ‘Fletxes per l’esperança’, el Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses i la Fundació Oncovallès 
han signat un acord de col·laboració perquè les dones 

afectades de càncer de mama puguin practicar aquest esport 
a les instal·lacions de l’entitat esportiva. L’activitat física i 
la realització de certs exercicis, en concret, el moviment 

Fletxes per l’esperança, un acord entre el Club de Tir amb Arc i Oncovallès 

tercer lloc va ser per al CE Llerona que 
va guanyar el Bellavista Milan per 2 a 1.

Aquest és el quadre de competició de 
la 9a edició del Trofeu Ajuntament de 
les Franqueses: 
Dissabte, 31 d’agost 
Zona Esportiva de Llerona
18 h: Preliminar: AE Ramassà – US 
Corró d’Amunt

Dimecres, 4 de setembre
Camp de futbol de Corró d’Avall
20.30 h: CF Les Franqueses (local)  - 
Guanyador del preliminar (visitant)
22 h: CE Llerona – CF Bellavista Milan

Dijous, 5 de setembre
Camp de futbol de Corró d’Avall
20.30 h: Partit pel tercer i quart lloc 
(perdedors dels dos partits jugats el 4 
de setembre)
22 h: Final (guanyadors dels dos partits 
jugats el 4 de setembre)

d’obertura de la pràctica de tir amb arc pot ajudar a millorar 
la recuperació de les lesions produïdes per les operacions 
oncològiques de mama.
L’acte de signatura s'ha fet a la seu del Tir amb Arc i ha comptat 
amb la presència dels responsables del club, d'Oncovallès 
i de la regidora d'Esports, Montse Vila. La jornada ha inclòs 
una sessió de tir amb arc que ha comptat amb la participació 
de dones de l’associació Oncovallès.
“Estem molt satisfets de poder col·laborar amb Oncovallès i 
esperem que ben aviat puguem iniciar les activitats estables”, 
afirma Albert Barquero, president del Club de Tir amb Arc 
Les Franqueses. 
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[ actualitat ]

La selecció de l'Uruguai d’hoquei patins 
entrena a Corró d’Amunt
El combinat uruguaià aconsegueix la medalla de bronze als World 
Roller Games

La selecció de l’Uruguai d’hoquei 
patins va escollir aquest mes 
de juliol les instal·lacions de 
la Zona Esportiva Municipal 

de Corró d’Amunt per fer diversos 
entrenaments preparatoris per al 
Campionat Challenger’s dels World 
Roller Games Barcelona. El combinat 
uruguaià va participar en diverses 

van mostrar molt contents i agraïts per 
l'acollida de consistori i de Club Hoquei 
Les Franqueses. A més a més, tots els 
membres de la selecció van signar al 
llibre d'honor del Patronat Municipal 
d'Esports i, en concret, el director 
tècnic, Jorge Escobar va rebre de 
mans de l'alcalde Francesc Colomé el 
regal institucional, la façana de l'edifici 
consistorial. 

En el decurs de l’acte, que també 
va comptar amb l’assistència de 
representants i jugadors i jugadores 
del Club Hoquei les Franqueses, la 

activitats amb els jugadors i jugadores 
del Club Hoquei Les Franqueses i va ser 
rebuda oficialment per l’Ajuntament de 
les Franqueses.

A la recepció institucional, que es va dur 
a terme a la sala d’actes de l’Ajuntament, 
el director tècnic, Jorge Escobar i el 
capità de la selecció, Claudio Maeso es 

regidora d’Esports, Montse Vila va 
anunciar properes accions de millora a 
la pista de joc i a les instal·lacions de la 
Zona Esportiva de Corró d'Amunt, que 
repercutiran directament en benefici 
de la pràctica esportiva de l'hoquei al 
municipi. La mesura va ser molt ben 
rebuda per tots els assistents, més 
tenint en compte que l'entitat esportiva 
comptarà la propera temporada en 
el seu organigrama amb nous equips 
i la novetat d'un conjunt femení, amb 
jugadores amb edats compreses entre 
els 13 i els 15 anys.

La recepció  va finalitzar amb una foto 
de grup de la selecció uruguaiana amb 
els joves jugadors i jugadores del Club 
Hoquei Les Franqueses.

e

Foto de grup a les escales de l’Ajuntament 

La selecció, acompanyada pel Club Hoque LF

La sala de plens, escenari de la recepció



13

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Recepcions per mèrits esportius a 
esportistes i clubs de les Franqueses

Aquest any, han estat protagonistes diversos equips i esportistes del CE Llerona, del CF Les Franqueses, de  la secció 
d’handbol del Patronat Municipal d’Esports de l’AEH Les Franqueses, de la secció de bàsquet del Patronat Municipal 
d’Esports del CB Les Franqueses, del CF  Bellavista Milan, del Club Escacs Les Franqueses, del Club de Tir amb Arc les 
Franqueses, del Club de Tennis Els Gorchs, del Club Natació Les Franqueses i del Club Esportiu Karate Nokachi 
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[ les Franqueses en imatges ]
Maratafolk
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Festa Major de Bellavista
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[ espectacles ]
Cicle d'Espectacles Infantils i Familiars

Espectacle visual, contes i històries

Ds. 28 de setembre
18 h Casal Cultural de Corró d'Avall

Durada: 55 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 4 anys

PIRATES, BRUIXOTS I ALTRES 
BITXOS. Pep López & Afonix 

Produccions Els secrets guardats del darrer pirata que va 
navegar pel riu Llobregat. Concert multidisciplinari a càrrec 
d'un dels referents d'aquest país en espectacles de música, 
contes i interacció multimèdia.

Autor dels textos, cançons, veu, guitarra i narracions: Pep 
López - Bateria i Cors: Pep Collell - Piano, teclats i cors: 
Àngel Martínez.

Espectacle de màgia 

Ds. 12 d'octubre
18 h Teatre Auditori de Bel-
lavista

Durada: 55 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 6 anys

TXEMA. THE POSTMAN. Txema Màgic. Un nou estil de màgia 
molt personal, comunicatiu i elegant amb projecció interna-
cional. Un mag del segle XXI que ens porta la seva passió per 
l’il·lusionisme que sent des de petit.
Espectacle de màgia
Idea, direcció i interpretació: Txema Muñoz
Codirecció: Mario Andrés Gómez, JAM i Mai Rojas

Espectacle de titelles

Ds. 26 d'octubre
18 h Casal Cultural de Corró d'Avall 
Durada: 55 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 5 anys

EL RÀPID (UN SABATER SENSE FOL-
LETS). Companyia B.
Un sabater carregat de romanços 
explica històries que si no són men-
tida deuen ser veritat. Fa un temps un 

ogre li va encarregar unes botes de set llegües i per si no en 
tingués prou rep tres comandes que l’acaben d’estabornir!

Text i direcció: Jordi Palet
Interpretació i manipulació: Pep Boada i Núria Olivé

Espectacle multicòmic /
multimèdia, indicat única i 
exlusivament per a tothom

Ds. 9 de novembre
18 h Teatre Auditori
de Bellavista
Durada: 55 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 3 anys

LA GRAN A...VENTURA. Marcel Gros. Marcel Gros, pallasso 
d’ofici, proposa una visita guiada a través del seu univers par-
ticular. Una autobiografia esbojarrada en forma d’espectacle. 
Passin i vegin les actuacions estel·lars d’un paper platejat, el 
viatge a bord d’una A majúscula,...

Guió, direcció i interpretació: Marcel Gros.

Espectacles d'ombres 
xineses

Ds. 16 de novembre
18 h Casal Cultural 
de Corró d'Avall
Durada: 40 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir 
de 3 anys

EL PORQUET QUE VOLIA VEURE EL MÓN DES DE DALT. 
Animamundi Teatre. Un espectacle que ens convida a viure 
les aventures d’un porquet que vol volar ben amunt per 
veure el món. Un conte ple d’emocions i poesia que parla de 
la profunda amistat que hi pot haver entre els humans i els 
animals.

Guió: Kerstin von Porat - Interpretació i manipulació: Emil 
Gutierrez i Kerstin von Porat

Espectacle teatral

Ds. 30 de novembre
18 h Teatre Auditori de 
Bellavista
Durada: 55 minuts
Preu: 5 i 4* euros
Recomanat a partir de 5 
anys

LES CLINCK. Les Bianchis. Per què els cereals no 
s’enfonsen? Per què les zebres tenen ratlles? Quan us ve una 
pregunta al cap, sabeu què passa? Sí, és clar, que amb la 
vostra saviesa trobeu la resposta! Doncs no és del tot cert...
Un cop us feu la pregunta, aquesta se’n va directament a la 
bústia de Les Clinck, que són les encarregades de trobar 
resposta a totes aquestes preguntes. Però un dia n’arriba una 
que no té una resposta fàcil i això les posarà a prova.

Direcció: Ricard Soler - Dramatúrgia: Cristina Clemente
Interpretació: Queralt Casasayas, Magda Puig i Bàrbara Roig
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Cicle d'Humor&Co i concerts

El millor cabaret contemporani 
cosmopolita, made in Catalunya!

Ds. 5 d'octubre
21 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 95 minuts
Preu: 14 i 11* euros
Recomanat a partir de 16 anys

#DPUTUCOOL. The Chanclettes. 
The Chanclettes celebren el 
seus 20 anys de carrera amb un 
nou espectacle, el seu xou més 
esbojarrat i compromès. Un retrat 
hilarant de la societat que ens 
envolta i de temes socials polítics d’actualitat, amb els seus 
famosos TúrmixPlayback’s, ball, paròdies i humor irreverent.

Autors: Josep Ma. Portavella i Josep Coll - Direcció: Josep 
Ma. Portavella - Interpretació: Josep Ma. Portavella, Josep 
Coll i Xavier Palomino - Hostesses: Caroline & la Mega 
Pubilla.

Cançó d'autor i poesia

Ds. 16 de novembre
21 h Teatre Auditori de Bellavista
Durada: 90 minuts
Preu: 8 i 6* euros
Recomanat a partir de 10 anys

ARBRES, MARS EN CONCERT. Ivette 
Nadal i Caïm Riba.
Ivette Nadal canta i recita amb una 
veu personal, contundent i profunda, allunyant-se dels cànons 
habituals de la cançó d’autor del nostre país. Entre el pop i la 
bohèmia, amb guitarres acústiques i elèctriques, avui presenta 
aquest concert en format duet, acompanyada de Caïm Riba.

Veu i guitarra: Ivette Nadal - 2es veus i guitarres: Caïm Riba

Humor, desamor i boleros 
amb piano bar

Ds. 19 d'octubre
21 h Casal Cultural de Corró 
d'Avall
Durada: 95 minuts
Preu: 9,5 i 8* euros
Recomanat a partir de 12 anys

DOS MACHOS VERDES FRITOS. La Bacanal. 
Dos homes, farts que la vida els tracti malament i, sobretot, 
el sexe contrari, decideixen exposar els seus sentiments més 
íntims en veu alta, sense embuts ni cap mena de pudor. Un 
espectacle que oscil·la entre el teatre, el vodevil, el recital 
musical i la comicitat més absurda i surrealista.

Autoria, direcció i interpretació: Òscar Machancoses i David 
Verdaguer.

Teatre musical

Ds. 23 de novembre
21 h Casal Cultural de Corró d'Avall Du-
rada: 70 minuts
Preu: 9,5 i 8* euros
Recomanat a partir de 12 anys

BARBES DE BALENA. Els Pirates Teatre
Un recorregut per la vida de la doctora 
Dolors Aleu (1857-1913), la primera dona llicenciada en me-
dicina a Catalunya i a l’Estat Espanyol, una professió ale-
shores vetada a les dones. A partir de la seva figura, també 
fem memòria de les nostres àvies, besàvies..., reflexionem 
sobre les dones d’avui en dia. A l’època de la doctora Aleu les 
dones portaven cotilla, i nosaltres?

Dramatúrgia: Anna Ma. Ricart - Direcció: Mònica Bofill
Interpretació: Ariadna Cabiró, Cinta Moreno, Núria Cuyàs i 
Anna Romaní/Anna Rosell

Tot un clàssic a les Franqueses
Dc. 1 de gener - 19 h Teatre Auditori de Bellavista - Preu: 18 i 15* euros
CONCERT D'ANY NOU - Orquestra Internacional Maravella.  Aquest serà el 29è Concert 
de Cap d’Any que fa la Maravella a les Franqueses, orquestra nascuda el 1951 
a Caldes de Malavella, guardonada amb la Creu de Sant Jordi el 1997 i amb una 
forta projecció internacional, bàsicament a Europa, i sobretot a les festes majors 
de tot Catalunya i d’Espanya.

ENTRADES. Cicle d'Espectacles Infantils i Familiars + Cicle Humor & Co.+ Ivette Nadal i Caïm Riba +  Maravella

Venda d'entrades (*Preu reduït per compra anticipada, majors de 65 anys, aturats i menors de 25 anys)
• Anticipada, a partir del 20 de setembre, 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.
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FESTA MAJOR
DE CORRÓ D'AMUNT
Del 2  al 4 d'agost

DIVENDRES 2 d'agost
18h TORO MECÀNIC
Zona Esportiva Municipal
Per a totes les edats. Org. Comissió Festa Major

20.30 h INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
“EMPRENTES”
Les mirades dels nostres grans són les 
protagonistes d’aquesta sèrie de retrats. Un 
homenatge a tota una generació realitzada pels 
fotocreatius del TAAP
Antigues Escoles de Corró d’Amunt (Sala petita)
Org. AV Sant Mamet amb la col·lab. TAAP

20 h INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE 
PINTURES D’ELISA MARTINEZ
Antigues Escoles de Corró d’Amunt (Sala gran)
Sorteig d’un quadre durant la mitja part del 
concert d’havaneres
Org. AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt

21 h 38a BOTIFARRADA POPULAR
Antigues Escoles de Corró d’Amunt 
Preu: 5€+1€ Comissió Festa Major = 6€  Límit 
300 tiquets. Informació: 670 246 769
Org. Club Petanca Corró d’Amunt

22 h PREGÓ D’INAUGURACIÓ A CÀRREC DEL 
MILLOR PREGONER QUE PODRÍEM TENIR...
Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. Comissió de Festa Major

23.30 h BANDA DE MÚSICA “RETRO SOUND”
Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt
La millor música dels 60’s i 70’s
Org. Comissió Festa Major

DISSABTE 3 dissabte d'agost
9 h TORNEIG DE PETANCA
Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt
Org. Club Petanca Corró d’Amunt

10 h ESMORZAR AMB BICICLETA
Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Informació: 670 246 769
Org. Club Ciclista Corró d’Amunt

12 h FESTA HOLI DELS COLORS: VINE DE BLANC 
I MARXA DE COLORS
Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Cal portar calçat adequat
Org. AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt

12.30 h RUTA DE LES TAPES
Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. Comissió Festa Major

18.30 h CIRC AMB L’ESPECTACLE “NI CAP NI 
PEUS” 
Zona Esportiva de Corró d’Amunt
A càrrec de la companyia Vermut
Org. Comissió Festa Major i PMCEIJ

21 h SOPAR DE FESTA MAJOR. CONCURS DE 
PASTISSOS
Antigues Escoles Corró d’Amunt
Informació: 649 030 820 Ma. Àngels 
i 678 591 498 Dolores
Org. AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt / 
Comissió Festa Major 

22.30 h III CONCURS DE BALLS DE SALÓ PER A 
AFICIONATS NO PROFESSIONALS 
Zona Esportiva Municipal de Corró d’amunt
Amb l’Orquestra Parfills
Org. Comissió Festa Major

22.50 h EXHIBICIÓ DE BALLS DE SALÓ I 
ENTREGA DE PREMIS DEL CONCURS
Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt
Org. Comissió Festa Major

23.10 h BALL DE FESTA MAJOR
Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt
A càrrec de l’Orquestra Parfills
Org. Comissió Festa Major

DIUMENGE 4 d'agost
12.30 h MISSA SOLEMNE DE FESTA MAJOR I 
CANT DELS GOIGS DE SANT MAMET
Església de Sant Mamet
Org. Parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt

18 h SARDANES AMB LA COBLA CIUTAT DE LES 
ROSES
Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt
Org. Comissió de Festa Major amb la col·lab. 
Sardanistes Franquesins

18.30 h PARTIT DE FUTBOL DE SOLTERS 
CONTRA CASATS
Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt
Org. US Corró d’Amunt

20.30 h TEATRE “CONFIDÈNCIES” DE PERE 
ANGLAS
Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Complicades situacions amoroses a on 
l’espectador viurà una sèrie d’equívocs, 
confusions i malentesos fins a arribar a la 
comèdia d’embolics
Preu: 4€ + 1€  Comissió Festa Major = 5€
Informació: 607 809 884  Grup Teatre Boina
Org. Grup de Teatre Boina

22 h HAVANERES A CÀRREC DEL GRUP CREMA 
CATALANA
Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt
A mitja part, rom cremat per a tothom
Org. Comissió Festa Major

FESTA MAJOR
DE LLERONA
Del 5 a l'11 de setembre 

DIJOUS 5 de setembre
SI, ‘NEM A LA FRESCA - INFANTIL
20.30 h Carpa Consell de Poble de Llerona
Org. Apen Centre Informàtic 

DIVENDRES 6 de setembre
FESTA JOVE + ACAMPADA
20 h Carpa i exteriors de les Antigues Escoles de 
Llerona. Org. Joves Laurona

FRANKFUTADA
21 h Carpa i exteriors de les Antigues Escoles de 
Llerona. Org. Joves Laurona

DOBLE CONCERT + DJ
A càrrec de “La Ruca", grup de versions i 
“Mediterrània Band”
22.30 h Carpa i exteriors de les Antigues Escoles 
de Llerona. Org. Joves Laurona 

I DESPRÉS AL NOU CASAL... 3A EDICIÓ CASAL 
NIGHT FEVER
Música dels anys 60’s,70’s,80’s i més!
23 h Sala Polivalent del Casal de Llerona
Org. El Nou Casal

DISSABTE 7 de setembre
PARTIT DE FUTBOL
9 h Camp de futbol de Llerona
Llerona Benjamí B VS Lourdes
Llerona Aleví E VS Setmenat
Org. CE Llerona

11È CAMPIONAT DE PING-PONG
Tot el matí. Inscripció prèvia. Es faran tres 
categories per edats compromeses entre els 0-12 
anys, 13-16 anys i 17 en endavant. A continuació 
repartiment de premis als tres primers 
classificats de cada categoria
10 h A la carpa de les Antigues Escoles de 
Llerona. Org. Festes Laurona

PARTIT DE FUTBOL
10.45 h Camp de futbol de Llerona
Llerona Aleví B VS Cornellà de Terri
Llerona Infantil B Femení VS Cornellà de Terri
Org. CE Llerona

PARTIT DE FUTBOL
12.15 h Camp de futbol de Llerona
Llerona Infantil C Femení VS Terrassa
Org. CE Llerona

PARTIT DE FUTBOL
16.30 h Camp de futbol de Llerona
Lliga Sènior. Org. CE Llerona

[ agenda ]
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JOCS DE CONSTRUCCIÓ AMB BALES CUBORO 
17 h Carpa de les Antigues Escoles de Llerona
Els valors educatius de cuboro amb la 
combinació correcta dels diferents elements 
es poden construir pistes que recorren tant la 
superfície com l’interior dels cubs. Vine a passar 
una bona estona!
Amb la col.laboració de Kinuma

XOCOLATADA I COCA
BERENAR PER A TOTHOM...
18 h Carpa de les Antigues Escoles de Llerona
Org. Festes Laurona

ESPECTACLE D’ANIMACIÓ PER A LA MAINADA 
AMB JAUME IBARS
19 h Carpa de les Antigues Escoles de Llerona
Espectacle d’animació infantil destinat a un 
públic familiar, en el qual podreu gaudir de tot 
tipus d’estils musicals. El Jaume us convida a 
ballar en diferents formats, us ho passareu d’allò 
més bé! Org. Festes Laurona

PARTIT DE FUTBOL
19 h Camp de futbol de Llerona
Llerona Juvenil B VS Martorelles B
Org. CE Llerona

MISSA DE LA COPATRONA SANTA MARGARIDA
20 h Església de Santa Maria de Llerona
Seguidament benedicció i repartiment dels 
tradicional panets 

BOTIFARRADA POPULAR
21 h Antigues Escoles de Llerona
Queda’t a sopar un bon entrepà de botifarra a 
l’aire lliure
Preu: 5 lauros per persona (inclou entrepà de 
botifarra, refresc i postres)
Mentre esperem l’actuació de la nit, et posarem 
a prova... Quan pesa?
Org. Festes Laurona

MATTHEW MCDAID & CO. MÚSICA IRLANDESA 
22.30 h Carpa de les Antigues Escoles de Llerona
Un noi d’origen irlandès que va arribar a 

"A l'agost,
el raïm és most"

Catalunya amb tan sols onze anys i que es va fer 
gran tocant al carrer versions de Ben Harper per 
als turistes 
Org. Festes Laurona amb la col.lab. PMCEIJ

DIUMENGE 8 de setembre
PARTIT DE FUTBOL
8 h Camp de futbol de Llerona
Veterans. Org. CE Llerona

13È RASTRILLO DE LLERONA
10-12 h A l’espai exterior de les Antigues Escoles 
de Llerona
Porteu aquelles joguines, llibres, etc., que creieu 
que els vostres infants ja no utilitzaran però que 
d’altres en podrien gaudir. Veniu al “Rastrillo” de 
Llerona per intercanviar-les.
Els vostres infants aprendran a valorar el cost de 
les coses.  Org. Festes Laurona

PARTIT DE FUTBOL
10.15 h Camp de futbol de Llerona
Llerona Benjamí A VS Ametlla del Vallès
Llerona Aleví A VS Ametlla del Vallès
Org. CE Llerona

MISSA DE LA FESTIVITAT DE LA NATIVITAT DE 
LA MARE DE DÉU 
10.45 h Església de Santa Maria de Llerona 

6a PISTA LLERONINA + FANGADA + FESTA DE 
L’ESCUMA 
11 h Als camps del costat de les Antigues Escoles 
de Llerona
Posa’t el banyador i passa-t’ho bé!
Amb el suport de l’ADF i la col.lab. Transports 
Josep Boté, Joan Gallifa i ADF. 
Org. Festes Laurona 

SARDANES COBLA NOVA VALLÈS 
12 h Església de Santa Maria de Llerona
Org. Festes Laurona amb la col·lab. Parròquia de 
Santa Maria de Llerona

PARTIT DE FUTBOL
12 h Camp de futbol de Llerona
Llerona Benjamí Femení VS Terrassa
Llerona Aleví A Femení  VS Terrassa
Org. CE Llerona

PARTIT DE FUTBOL
13.30 h Camp de futbol de Llerona
Llerona Infantil B VS Ametlla del Vallès
Org. CE Llerona

PARTIT DE FUTBOL
16 h Camp de futbol de Llerona
Llerona Cadet A VS Ametlla del Vallès
Org. CE Llerona

JOCS DE FUSTA EMB EN GIL RATATAPLAM
17 h A la carpa de les Antigues Escoles de 
Llerona
Vine a jugar amb els jocs de fusta d’en Gil!
Org. Festes Laurona

5È CAMPIONAT DE FIFA
18 h A la carpa de les Antigues Escoles de 
Llerona 
Juguem un campionat davant de la pantalla. Tots 
hi guanyem! Org. Festes Laurona 

PARTIT DE FUTBOL
12 h Camp de futbol de Llerona
Llerona Juvenil C Femení VS Terrassa
Org. CE Llerona

FRANKFUTADA MILANESA 
19.30 h A la carpa de les Antigues Escoles de Llerona

TEATRE “ESQUITX”, A CÀRREC DEL GRUP 
DE TEATRE TOC TOC TEATRE LAURONA DE 
LLERONA
19.30 h A la Sala polivalent del Casal de Llerona
Si voleu veure 23 actors en un esquitx de 
diferents esquetcos... Direcció: Mar Garriga
Org. Toc Toc Teatre Laurona

PARTIT DE FUTBOL
19.45 h Camp de futbol de Llerona
Llerona Juvenil A Femení VS Terrassa
Org. CE Llerona
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6è CAMPIONAT DE PÒQUER
20 h A la carpa de les Antigues Escoles de 
Llerona
L’objectiu de l’activitat es passar una bona estona
Org. Festes Laurona

DILLUNS 9 de setembre
BUBBLES 
21 h Camp Futbol de Llerona
El que et direm abans de sortir al camp: “Aquí no 
serveis per a res el futbol”. Estàs en un camp de 
futbol amb una pilota de futbol i dos equips amb 
moltes ganes de golejar. Però et sents més aviat 
atrapat. Estàs en una bombolla!
Org. Festes Laurona

FUTBOL NIT
22 h Camp Futbol de Llerona
Vine a jugar a futbol sense llum
Org. Festes Laurona

DIMARTS 10 de setembre
MÀGIC RAÚL
18 h A l’espai exterior de les Antigues Escoles de 
Llerona
El Màgic Raúl, és un mag reconegut que realitza 
espectacles de màgia arreu de Catalunya. Ha 
participat en nombrosos festivals de màgia 
i teatre i ha fet aparicions a la premsa, radio 
i televisió. A més ha estat guardonat amb el 
1er premi en el concurs de màgia “Ciutat de 
Manresa” i ha assistit com a mag al Worl Màgic 
Seminar de Las Vegas EUA.
Org. Festes Laurona

CONCURS DE PASTISSOS
19 h A l’espai exterior de les Antigues Escoles de 
Llerona. Org. Casal de la gent gran de Llerona

SOPAR DE FESTA MAJOR
21.30 h A la carpa de les Antigues Escoles de 
Llerona
Lliurament de la placa al civisme del Consell de 
Poble de Llerona
Seguidament ball amb La Banda del Drac
Preu adults 26 Lauros, Infantil fins a 10 anys: 
6 Lauros. Dates de pagament: pels veïns de 
Llerona del 2 al 4 de setembre i a partir del 5 de 
setembre obert a tothom. Places limitades 
Org. Festes Laurona

ORQUESTRA SOPAR FESTA MAJOR AMB “LA 
BANDA DEL DRAC”
23 h A la carpa de les Antigues Escoles de 
Llerona
La Banda del Drac va ser premiada amb un premi 
ARC a la millor formació de ball de Catalunya. 
Això ens fa sentir molt orgullosos de la nostra 
feina i ens impulsa a millorar constantment per 
oferir, any rere any, un espectacle millor
Org. Festes Laurona

DIMECRES 11 de setembre
JOCS DE CUCANYA
17 h A l’espai exterior de les Antigues Escoles de 
Llerona
Passa-t’ho bé durant una tarda fent activitats de 
cucanya. Org. Joves Laurona

HAVANERES AMB EL GRUP BARCAROLA
19 h A la carpa de les Antigues Escoles de 
Llerona
A la mitja part rom cremat i orxata per a tothom
Org. Festes Laurona

Acte seguit a la finalització de les havaneres, 
ESPECTACLE PIROTÈCNIC DE FI DE FESTA 
MAJOR 2019
A l’espai exterior de les Antigues Escoles de 
Llerona. Org. Grup de Diables “Els Encendraires” 
...............................................................................

FESTA MAJOR
DE CORRÓ D'AVALL
Del 12 a 15 de setembre 

DIJOUS 12 de setembre
VINE A JUGAR AMB LA COMISSIÓ 
18 h Plaça Joan Sanpera 
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

MINIDISCO A CÀRREC DE MARC ORIOL
19 h Plaça Joan Sanpera 
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

EL DESPERTAR DEL FOC
21 h Plaça Joan Sanpera
Org. Grup de Diables Els Encendraires

DIVENDRES 13 de setembre
MATÍ INFANTIL: MANUALITATS PER A TOTES 
LES EDATS
10.30 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

JOCS DEL CASAL
10.30 h Plaça de l’Ajuntament
A càrrec del Casal Infantil Municipal
Org. Àrea d’Infància i Joventut

JUGUEM A ESCACS
11 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Club d’escacs les Franqueses

MINIARC
11 h Plaça Joan Sanpera
Org. Club de Tir amb arc les Franqueses

PASSADÍS DEL TERROR
17 h Centre Municipal de Joves (Nau Can 
Ganduxer)

A càrrec del Centre Municipal de Joves
Org. Àrea d’Infància i Joventut

TALLER DE CIRC, A CÀRREC DE CIRC DE JOCS
18 h Plaça Can Font
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

CERCAVILA CABRONA
19 h Comença a la plaça Can Font
Org. Grup de Diables Els Encendraires

PREGÓ DE FESTA MAJOR, A CÀRREC DE 
GARBUIX
20.30 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

CORREFOC INFANTIL
21 h Rambla de la carretera de Ribes
Org. Grup de Diables Els Encendraires

FLOU PAPAGAYO, A CÀRREC DE MUMUSIC 
CIRCUS
22 h Plaça de l’Espolsada. Org. PMCEIJ

HOLI FLUOR FESTIVAL
22.30 h Plaça Joan Sanpera
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

CONCERT ANDANA + EBRI KNIGHT + DJ HOCHI
23.30 h Plaça Joan Sanpera
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

DISSABTE 14 de setembre
TORNEIG DE BÀSQUET DE PRETEMPORADA DE 
FESTA MAJOR
 9 h Pavelló Poliesportiu Municipal
Org. CB Les Franqueses. Col·lab. PME.

VINE A PROVAR EL TENNIS!!! JORNADA DE 
PORTES OBERTES
Pistes de tennis Municipals de Corró d’Avall
9 h (majors de 16 anys)
10.30 h (nens i nenes de 5 a 8 anys)
11.30 h (nens i nenes de 10 a 15 anys)
Pistes de Tennis Municipals de Corró d’Avall
Org. Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana amb la 
col·lab. PME

VINE A PROVAR EL PÀDEL!!! JORNADA DE 
PORTES OBERTES
Classe i partit
10 h Pistes de Pàdel Municipals de Corró d’Avall
Org. Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana amb la 
col·lab. PME

TORNEIG CF LES FRANQUESES (CATEGORIA 
BENJAMÍ)
CF Les Franqueses – FC Barcelona
10.30 h Camp Futbol Municipal de Corró d’Avall
Org. CF Les Franqueses amb la col.lab. PME

XOCOLATADA DE FESTA MAJOR
11 h Plaça Espolsada
Xocolatada sense lactosa i sense gluten
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall
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"L'aigua d'agost
fa espès el bosc"

Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

TORNEIG MEMORIAL JAUME GINESTÍ
CF Les Franqueses VS FC Sant Quirze del Vallès
12 h Camp Futbol Municipal de Corró d’Avall
Org. CF Les Franqueses amb la col.lab. PME

FESTA DE L’ESCUMA
12.30 h Plaça de l’Espolsada
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

SKATE JAM
I EN ACABAR... RATAFIA SOUND SYSTEM
16 h Pista de Cal Gavatx 
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

TORNEIG CF LES FRANQUESES (CATEGORIA 
INFANTIL)
CF Les Franqueses VS CF Barcelona
16.30 h Camp Futbol Municipal de Corró d’Avall
Org. CF Les Franqueses amb la col.lab. PME

CAMPIONAT D’ESCACS DE FESTA MAJOR
17 h Plaça Joan Sanpera
Org. Club d’Escacs Les Franqueses

DONEM-LI UNA VOLTA AL COS, ANIMACIÓ 
INFANTIL A CÀRREC DE XIULA
17.30 h Plaça Can Font
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

CONCERT DE TARDA AMB ORQUESTRA GERUNDA
18 h Plaça de l’Espolsada
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

TALLER DE MAQUILLATGE INFANTIL
11 h Plaça de l’Espolsada. Org. Viu Sa

TALLER FAMILIAR
11 h Plaça de l’Espolsada. Org. Associació Mirall

JUGUEM AMB FANG
11 h Plaça Espolsada 
Cal portar roba que es pugui i embrutar i roba de 
recanvi. Org. Espai Nadó – Espai Infant

CAMPI QUI PUGUI, ANIMACIÓ INFANTIL A 
CÀRREC DE AMBÄUKATUNÀBIA
11.30 h Plaça Espolsada.

VI TROBADA DE GEGANTONS
18 h Mostra de Gegantons
18.30 h Cercavila pels carrers del poble fins la 
plaça Can Font. Sortida a l’olivera de la Rambla
Org. Associació Gegants de les Franqueses 

PARTIT DE LLIGA CF LES FRANQUESES
1r equip del CF Les Franqueses (categoria 
segona catalana)
19 h Camp Futbol Municipal de Corró d’Avall
Org. CF Les Franqueses amb la col.lab. PME

VERSOTS I FONT DEL CABRÓ
20 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Grup de Diables Els Encendraires

BOTIFARRADA
20 h Plaça Joan Sanpera
Preu 5 euros
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

XXI CREMADA DE L’AJUNTAMENT
22.30 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Grup de Diables Els Encendraires                  

CORREFOC INFERNAL 
23 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Grup de Diables Els Encendraires

MOJITADA
23.30 h Plaça Joan Sanpera
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

BALL DE NIT AMB L’ORQUESTRA GERUNDA 
23.30 h Plaça de l’Espolsada
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

KARAOKES BAND + DJ JOSENAGER 
1 h  Plaça Joan Sanpera 
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

DIUMENGE 15 de setembre
FESTA DE LA BICICLETA URBANA 2019
9.30 h Sortida i arribada a la zona esportiva 
municipal de Corró d’Avall
Inscripcions: 30 minuts abans de l’inici de 
l’activitat

Recorregut de 12km aproximadament
L’organització no es fa responsable de cap dany ni 
perjudici de cap participant
Els menors de 14 anys han d’anar acompanyats 
d’un adult
Org. PME amb la col.lab. Unió Ciclista Les 
Franqueses

PORTES OBERTES CLUB TIR AMB ARC LES 
FRANQUESES
10 h Nau del Club de Tir amb Arc Les Franqueses
Org. Club de Tir amb Arc Les Franqueses amb la 
col.lab. PME

JOCS GEGANTS CASOLANS
10.30 h A la Rambla de la carretera de Ribes
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

IV TROBADA DE GEGANTS
Plaça Joan Sanpera
11 h Mostra de gegants
11.30 h Cercavila pels carrers del poble fins la 
plaça Can Font
12.30 h Mostra de balls
Org. Associació Gegants de les Franqueses

BALLADA DE SARDANES AMB LA COBLA 
CIUTAT DE TERRASSA
11 h Plaça Can Font 
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall i 
Sardanistes Franquesins

MISSA DE FESTA MAJOR
12 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

VERMUT MUSICAL
12.30 h Plaça Joan Sanpera. Org. LF Comerç

ARROSSADA POPULAR
14 h Plaça Joan Sanpera
Preu 7 euros
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

ACTE INFANTIL
18.30 h Plaça Can Font
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall
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BALL DE L’ESPOLSADA 
20.30 h Plaça Espolsada
De la parella, un de blanc i un de negre
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

ROM CREMAT
21 h Plaça Espolsada
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

HAVANERES AMB LA COBLA CAVALL BERNAT
21 h Plaça Espolsada
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall
A alguna hora de la nit…. Traca de fi de festa!
Plaça de l’Espolsada
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

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

SETMANA 
CULTURAL DE LA 
GENT GRAN DE 
BELLAVISTA
Del 9 al 15 de setmebre al Casal d'Avis i 
Centre social de Bellavista

9 dilluns
10 h Torneig de petanca
10.30 h Muntatge de l’exposició de treballs manuals
17.30 h Ballada de sardanes a càrrec del grup de 
sardanes de les Franqueses
18.30 h Cantada d’havaneres a càrrec del grup 
Nus Mariner i degustació de rom cremat per als 
assistents 

10 dimarts
10 h Torneig de dòmino i parxís
17 h Actuació del grup rociero La Madrugá de la 
Hermandad Rociera de Bellavista 
18 h Exhibició de ball en línia a càrrec d’alumnes 
del casal
19 h Concurs de truita de patates i degustació 

11 dimecres 
Celebració de la Diada de Catalunya
14 h Dinar dels socis del Casal d’Avis de 
Bellavista
16.30 h Lliurament de trofeus, petanca, dòmino, 
parxís, concurs de truita a càrrec de l’Alcalde i la 
regidora de Gent Gran
17 h Ball amb música en viu, a càrrec del músic 
Joan Abarca

12 dijous
17 h Exhibició de tai-txi a càrrec d’alumnes del 
Casal
18 h Actuació del grup musical Flors i Violes

13 divendres
17.30 h Representació de l’obra de teatre ‘La 
cartera’, a càrrec del grup Gregori 4 estacions de 
Gent Gran de Granollers

14 dissabte
14 h Paella popular per a tothom
16.30 h Actuació del grup Piel Canela
17.30 h Actuació musical de play-back i esquetx a 
càrrec del grup Vallès Músic

15 diumenge
17 h Comiat de la Setmana Cultural. Ball amb 
música en viu a càrrec del músic Paco

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

AGENDA D'ACTES
31 dissabte (agost)
9è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament de les 
Franqueses
Torneig preliminar. AE Ramassà VS US Corró 
d’Amunt
18 h Zona Esportiva Municipal de Llerona

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

4 dimecres (set.)
9è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament de les 
Franqueses
Camp Futbol Municipal de Corró d’Avall
20.30 h CF Les Franqueses VS Guanyador 
preliminar
22 h CE Llerona VS CF Bellavista Milan

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

5 dijous (set.)
9è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament de les 
Franqueses
Camp Futbol Municipal de Corró d’Avall
20.30 h Tercer i quart lloc
22 h Final

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

7 dissabte (set.)
Torneig de bàsquet (categoria infantil)
A partir de les 9 h Pavelló Poliesportiu Municipal, 
Pavelló Poliesportiu Espai Can Prat i Pavelló de 
bàsquet CB Granollers
Org. CB Les Franqueses

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

8 diumenge (set.)
Torneig de bàsquet (categoria infantil)
A partir de les 9 h Pavelló Poliesportiu Municipal, 
Pavelló Poliesportiu Espai Can Prat i Pavelló de 
bàsquet CB Granollers
Org. CB Les Franqueses

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

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

14 dissabte (set.)
XIX Trobada de vaporistes 2019 
10-13 h Circuit de Cal Gavatx
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

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

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

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

21 dissabte (set.)
Torneig de bàsquet (categoria cadet)
A partir de les 9 h Pavelló Poliesportiu Municipal, 
Pavelló Poliesportiu Espai Can Prat i Pavelló de 
bàsquet CB Granollers
Org. CB Les Franqueses

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

22 diumenge (set.)
Sortida de natura. Senderisme
Castell de Taradell des de l’escola Les 
Pinediques 
7.30 h Sortida des de la plaça de Can Ganduxer
Org. La Cívica 

Torneig de bàsquet (categoria cadet)
A partir de les 9 h Pavelló Poliesportiu Municipal, 
Pavelló Poliesportiu Espai Can Prat i Pavelló de 
bàsquet CB Granollers
Org. CB Les Franqueses

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

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

26 dijous (set.)
Ple ordinari
20 h Sala de Plens de l’Ajuntament
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"Del setembre a la tardor,
torna la calor"

28 dissabte (set.)
8è Aniversari ENEI
17 h Plaça de l’Espolsada
Diferents activitats, actuació i berenar amb rifa
Org. ENEI Espai Nadó Espai Infant

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

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

Espectacle de varietats, música i humor 
(playback), a càrrec del grup Vallès Músic
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Org. Àrea de Gent Gran

100 Anys de Germandat Corró d’Amunt
12.30 h Església de Sant Mamet de Corró 
d’Amunt. Missa i cant dels goigs
14 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt. Dinar de 
Germanor 
17 h Animació de tarda “especial 100 anys de 
germanor” amb els cantaires de Corró d’Amunt i 
moltes sorpreses més
Preu 13 euros tot inclòs, descompte per a socis. 
10 euros nens fins a 11 anys
Inscripcions fins el 26 de setembre de 2019. Més 
informació a veinscorro@gmail.com o al 678 591 
498 i 678 313 534
Org. AVV Sant Mamet de Corró d’Amunt

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

30 dilluns (set.)
Consell de Poble de Corró d’Amunt 
20 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

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

ACTIVITATS, 
CURSOS I TALLERS
CENTRE MUNICIPAL DE JOVES

Curs escolar (setembre)
Servei educatiu en lleure adreçat a joves a partir 
de 12 anys
Sala d’estudi(a partir de els 17.30 h). Un espai 
on els joves poden fer treballs en grup, deures, 
estudiar...
Activitats del centre (de 18.30 a 20.30 h). Tallers, 
jocs, sortides, festes 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. Centres Municipals de Joves de l’Àrea 
d’Infància i Joventut

ESPAI ZERO Centre Cultural de Bellavista

Inici del nou curs el dia  3 de setembre
Durant tot el mes dm, dj i dv. Coneix l’Espai Zero 
i Jocs de taula
Horari estiu de 18 a 20 h
Més informació i inscripcions a pij.franqueses@
lesfranqueses.cat o al 938 404 624
Org. Espai Zero Àrea d’Infància i Joventut

CASAL INFANTIL MUNICIPAL 

Casal: curs escolar (setembre-juny) Servei 
educatiu en lleure adreçat a infants de 3 a 11 anys
Manualitats, jocs, ludoteca, contes, danses, 
cançons, xanques, excursions, festes populars, 
convivències... 
Servei opcional de recollida a les escoles
PORTES OBERTES: del 16 al 20 de setembre 
Horari de 16.30 a 18.30 h 
Informació: 938 405 781 (Bellavista)  i 938 466 506 
(Corró d’Avall) / casalsinfantils@lesfranqueses.cat 
Inscripcions obertes / places limitades
Org. Casals Infantils Municipals  

CASAL DE SETEMBRE

Places limitades
Del 2 al 10 de setembre, de 9 a 13h
Casal de vacances. Activitats, jocs, excursions... 
Gaudim de les nostres vacances!
Serveis opcionals d’acollida de 8 a 9 h, menjador i 
casal de tarda 
50 euros individual i 42,50 euros segon o més 
germans
Inscripcions als Casals Infantils Municipals 
Més informació: casalsinfantils@lesfranqueses.cat 
/ 938 405 781
Org. Casal Infantil Municipal de l’Àrea d’Infància 
i Joventut

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS DE 
BELLAVISTA

Matrícula i noves inscripcions – A partir del 3 de 
setembre
Com a novetat oferim el curs de Competic 
2 (equivalent a l’ACTIC mitjà) en modalitat 
semipresencial, per tal d’afavorir l’accés als 
estudis d’informàtica (mèrits per a la funció 
pública) de forma més flexible. També preparem 
la prova d’accés de GS, fem cursos de català, 
castellà i anglès amb certificacions oficials, 
som Centre de Suport de l’IOC per obtenir l’ESO 
a distància i fem cursos d’alfabetització per a 
persones estrangeres.
Horari informació:
Fins el 13 de setembre: Dl, dc i dv de 10 a 12 h dm 
i dj de 17 a 19 h
A partir del 16 de setembre: de 10 a 12 h
Inauguració del nou curs: dc 18 de setembre a les 18 h

Matricula alumnes admesos: del 3 al 9 de 
setembre i noves inscripcions a partir del 4 de 
setembre
Carrer Rosselló, 37 (Bellavista) 938 402 653
Més informació: http://agora.xtec.cat/
cfabellavista
Org. Centre de Formació d’Adults

TALLERS GENT GRAN

Les inscripcions seran del 16 al 25 de setembre 
en els casals i per telèfon a l’àrea de gent gran 
938 616 360
Tallers de la memòria:

• Casal d’Avis de Bellavista –dimarts-
(sessió 1 de 15 a 16.30-sessió 2 de 16.30 a 18h)
• Consell del Poble de Corró d’Amunt –
dimecres- (de 16 a 17.30h)
• Casal de la GG de les Franqueses –dijous-
(sessió 1 de 16 a 17.30-sessió 2 de 17.30 a 19h)
• Centre Cultural de Marata –dilluns- 
(de 16 a 17.30h)
•Centre Social de Llerona –dimarts- 
(de 16 a 17.30h)

Tallers d’informàtica:
• Casal d’Avis de Bellavista
(de 16 a 17.30h nivell II- de 17.30 a 19h nivell III) 
–dimecres- (de 18 a 19.30h nivell IV) –dimarts-
• Casal de la GG de les Franqueses
(de 16 a 17.30h nivell I – de 17.30 a 19h nivell 
III) – dilluns-
• Centre Cultural de Marata
(de 17.30 a 19.30h nivell I-II) –dimecres-
• Centre Social de Llerona 
(de 16.30 a 18h nivell II) –dijous-

Taller de ioga:
• Consell del Poble de Corró d’Amunt
(de 15.30 a 16.45h) -dijous-
• Centre Cultural de Marata
(grup 1 de 17 a 18.15h grup 2 de 18.15 a 19.30) 
–dijous-
• Centre Social de Llerona
(de 18.15 a 19.30h) -dilluns- 

CURSOS DINAMITZACIÓ ECONÒMICA: 

Formació per l’ocupació:
Del 8 d’octubre al 21 de novembre de 2019 de dl a 
dv de 9.15 a 14.15 h + pràctiques CP Dinamització 
d’activitats en el lleure educatiu infantil i juvenil ( 
Monitor de lleure)
Més informació i inscripcions a Can Ribas-Centre 
de Recursos Agraris, de dl a dv de 8.30 a 14 h i dm 
i dj de 16 a 18 h o al 938 443 040 / dinamitzacio@
lesfranqueses.cat

CURSET DE SARDANES

Al Casal de la Gent Gran de Corró d’Avall
Dm, 17 i 24 de setembre de 17.15 a 18.30 h 
No cal inscripció prèvia
Org. Sardanistes Franquesins



24

[ agenda ]
CURSOS A CORRÓ D'AMUNT

• Cant coral. Sessions teòriques i pràctiques 
amb Marc Tost. Del 3 al 23 de setembre, cada 
dimarts de 20.30 a 22 h. +info a 637 908 597
• Pintura. Sessions d'exercicis guiades i pla 
individualitzat amb Elisa Martínez. Del 5 al 26 
de setembre, cada dijous de 17 a 19 h. +info a 
630 714 344
Tots els cursos són a les Antigues Escoles de 
Corró d'Amunt. Org. AV Sant Mamet.

CURSOS DE LA CÍVICA

• Pilates. Ens ajuda a enfortir el nostre cos 
mitjançant l’exercici i es centra en la postura 
dels nostres músculs
Dm i dj de 18.30 a 19.30 h / de 19.30 a 20.30 h
• Taitxi. Art de la meditació en moviment per 
conèixer el nostre cos
Dl de 19.30 a 20.30 h 
• Coral Xeremella. Cant coral adreçat a adults 
amb ganes de cantar i compartir música
Dj de 21.20 a 23.30 h

A la Nau de Can Ganduxer
Inscripcions: albert@lacivica.com
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

COR CAMINS cerca HOMES! Fem una crida a tots 
els homes als que pogués interessar cantar amb 
nosaltres, animeu-vos! Mireu el següent enllaç i 
decidiu-vos.
http://coralcamins.wixsite.com/coral-camins
NO importa si heu cantat mai abans, o no, 
ni tampoc és requisit tenir coneixements de 
música. Només calen ganes de cantar en grup 
i compromís d’assaig els dilluns a les 21.30 h a 
l’Escola Camins.
Fins ara hem fet possibles 6 anys d’existència. 
Vine i continua creixent amb nosaltres. 
T’esperem!!!
contacte: corcamins@gmail.com o al 666 693 066 
Daniel Pérez (director)

ELS PASTORETS DE LES FRANQUESES

Si vols passar-t’ho bé aquest Nadal, participa 
a “Els pastorets de les Franqueses”. Truca 
ara mateix al 647 422 644 o escriu al correu 
electrònic elcoverolteatre@gmail.com
Anima’t, t’hi esperem!!!

EXTRAESCOLARS AFA ESCOLA COLORS

Inscripcions d’extraescolars obertes a tota la 
comunitat
Robòtica, escacs, cuina, handbol, science, 
anglès...
Inscripcions a l’escola Colors: 18,19 i 20 de 
setembre de 9 a 10 h
Tarda informativa i inscripcions: 18 de setembre 
de 16.30 a 18 h
Més informació i condicions a la web www.
afaescolacolors.cat. Org. AFA de l’Escola Colors

CURSOS A CAN FONT

Reforç escolar
Infants de 1r a 6è d’EP. Durada d’octubre a juny.
Dilluns, de 17.30 a 18.30 h. Preu: 20 €/mes.

Taller d’expressió plàstica
Infants de P4 a 1r d’EP. Durada d’octubre a juny.
Dilluns, de 17 a 18.30 h.
Preu: 28 €/mes. Inclou material per valor de 7,10 €/mes.

Taller de dibuix i pintura
Infants de 2n a 6è d’EP. Durada d’octubre a juny.
Divendres, de 18 a 19.30 h.
Preu: 28 €/mes. Inclou material per valor de 7,10 €/mes.

Taller de tapes i pinxos creatius per a Infants i 
famílies
Divendres 18 i 25 d’octubre. De 17.30 a 19.30 h.
Preu: 15 € més 5 € d’ingredients.

Taller de rebosteria per a infants i famílies
Divendres 8 i 15 de novembre. De 17.30 a 19.30 h.
Preu: 15 € més 5 € d’ingredients.

Taller de màgia
Per a infants de 8 a 12 anys.
Divendres 7, 14, 21 i 28 de febrer.
De 18 a 19.30 h. Preu: 28 €.

Tertúlies en anglès
Per a joves de 15 a 17 anys.
Durada d’octubre al juny. Dilluns, de 18 a 19 h.
Preu: 21 €/mes.

Dibuix i pintura per a joves
Durada d’octubre al juny.
Dimarts, de 18.30 a 20 h. Preu: 28 €/mes.

Píndoles de màgia
Per a joves de 13 a 16 anys.
Divendres 15 i 22 de novembre. De 18 a 20 h.
Divendres 17 i 24 de gener. De 18 a 20 h.
Divendres 13 i 20 de març. De 18 a 20 h.
Preu: 26 € cada sessió (4 hores).
Sessions independents. A cada sessió, trucs diferents.

Practiquem anglès II
Nivell “Elementary” (A2). Durada del 3 d’octubre 
al juny. Dijous, de 19 a 21 h. Preu: 41 €/mes.

Practiquem anglès III
Nivell “Pre-Intermediate” (A2/B1). Durada del 2 
d’octubre al juny.
Dimecres, de 19 a 21 h. Preu: 41 €/mes.

Practiquem anglès IV
Nivell “Intermediate” (B1.1). Durada del 8 
d’octubre al juny.
Dimarts, de 19 a 21 h. Preu: 41 €/mes.

Practiquem anglès V
Nivell “Intermediate plus” (B1.2). Durada del 7 
d’octubre al juny.
Dilluns, de 19 a 21 h. Preu: 41 €/mes.

Practiquem anglès VI
Nivell “Upper intermediate” (B2.1).
Durada del 7 d’octubre al juny.
Dilluns, de 19.30 a 21.30 h. Preu: 41 €/mes.

Conversa, lectura i escriptura en anglès
Durada d’octubre al juny.
Dilluns, de 19 a 20 h o de 20 a 21 h. Preu: 21 €/mes.

Practiquem francès I
Del 8 d’octubre al juny.
Dimarts, de 19 a 21 h. Preu: 41 €/mes.

Practiquem francès II
Del 4 d’octubre al juny.
Dijous, de 19 a 21 h. Preu: 41 €/mes.

Tallers de pintura i dibuix
D’octubre a juny.
Opció A: dimecres, de 18 a 20.30 h.
Opció B: divendres, de 18 a 20.30 h.
Opció C: dimarts, de 10 a 12.30 h.
Opció D: dissabte, de 10 a 12.30 h.
Preu: 42 €/mes.

Ceràmica creativa
Del 9 d’octubre al juny.
Dimarts, de 18 a 20.30 h. Preu: 42 €/mes.

Taller d’aquarel·la (nivell 1 i nivell 2)
D’octubre al juny.
Dimecres, de 18 a 20.30 h. Preu: 42 €/mes.

Taller de restauració de mobles
Del 4 d’octubre al juny.
Dijous, de 18.30 a 21 h.
Preu: 42 €/mes. (Material a part, proximadament 40 €)

Taller de costura
Curs d’octubre al juny.
Dilluns, de 18 a 20 h. Preu: 30 €/mes.

Taller de patchwork
Curs d’octubre al juny.
Dimecres, de 10 a 12 h. Preu: 30 €/mes.

Fotografia artística en “blanc i negre”
El 19 d’octubre i el 2 i el 16 de novembre.
Dissabtes, alterns, de 10 a 12 h.
Preu: 37,50 € tot el curs.

Fotografia “l’art del retrat i el cos humà”
El 29 de febrer, el 14 i el 28 de març.
Dissabtes, alterns de 10 a 12 h.
Preu: 37,50 € tot el curs.

Fotografia “el paisatge i la fotografia 
panoràmica”
El 29 de febrer, el 18 d’abril i el 2 i el 16 de maig.
Dissabtes alterns, de 10 a 12 h.
Preu: 37,50 € tot el curs.
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"Al setembre comença l'escola
i també la xerinola"

Història de l’Art a partir del Renaixement
D'octubre a juny.
Dimecres, de 10 a 12 h. Preu: 30 €/mes.

Història contemporània d’Espanya i Catalunya
Del 8 d’octubre al juny.
Dimarts, de 19 a 21 h. Preu: 30 €/mes.

Ofimàtica, Excel i Word
Del 16 d’octubre al 20 de novembre.
Dimecres, de 19 a 21 h. Preu: 75 € tot el curs.

Ioga dinàmic
D’octubre a juny
Opció A: dilluns, de 18.30 a 20 h.
Opció B: dimecres, de 10 a 11.30 h.
Preu: 29 €/mes.

Gimnàstica suau
D’octubre a juny.
Dimarts, de 19 a 20 h. Dijous, de 19 a 20 h.
Preu 1 dia: 19 €/mes. Preu 2 dies: 38 €/mes.

Dietètica i nutrició
Es pot repetir cada trimestre o, si és el cas, 
realitzar cursos de continuació.
Dt. 8, 15, 22 i 29 d’octubre, de 18.30 h a 20.30 h.
Preu: 34 €.

Auto maquillatge
Dv. 16 i 23 de novembre, de 18.30 a 20.30 h.
Preu: 36 €.

Preparació d’esmorzars i berenars saludables
Dijous 7, 14, 21 i 28 de novembre, de 10,30 h a 
12,30 h. 
Preu: 30 € tot el curs més 6 € d’ingredients.

Cuina actual
Divendres 8, 15, 22 i 29 de novembre, de 19 a 21 h.
Preu: 30 € de tot el curs.
Aquest curs es realitzarà en dues edicions més, 
primavera i estiu, amb noves receptes

Taller de tapes i pinxos creatius
Divendres 1 i 8 de febrer, de 19 a 21 h.
Preu: 15 € més 4 € d’ingredients.

Taller de cuina basca
Divendres 15 i 22 de febrer, de 19 a 21 h.
Preu: 15 € més 5 € d’ingredients.

Cuina vegetariana
Divendres 6, 13, 20 i 27 de març, de 19 a 21 h.
Preu: 30 € tot el curs.

HORARIS D'INSCRIPCIÓ I D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
Dimecres matí, de 10 a 12 h.
De dilluns a divendres tarda, de 16.30 a 20 h.
Període de matriculació del 2 al 4 de setembre 
per a residents a les Franqueses i del 5 al 27 de
setembre per a residents i no residents.

EQUIPAMENTS,
HORARI D'ESTIU
CAN RIBAS – CENTRE DE RECURSOS AGRARIS ( 
ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, 
MERCATS I ACTIVITATS) 
Tancat del 5 al 16 d’agost.
VIVER D’EMPRESES
Horari d’estiu de 9 a 14h tot el mes d’agost

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Durant el mes d’agost (1 al 31, ambdós inclosos), 
tant la Biblioteca Municipal com la Sala de 
Lectura de Can Ganduxer romandran tancades.

SERVEI D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA (SAC)
• BELLAVISTA ACTIVA: 
de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h.
• AJUNTAMENT: de dilluns a divendres de 8.30 a 
14 h més les tardes de dimarts i dijous de 16 a 18 
h. A l'agost romandrà tancat a les tardes.

CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE CORRÓ 
D'AVALL
Tancat del 16 al 23 d'agost. Urgències al CAP 
Bellavista.
Durant tot el mes d'agost, el servei de pediatria 
es realitzarà només en servei d'urgències al CAP 
de Bellavista.
El dia 12 de setembre, el CAP de Corró d'Avall 
romandrà tancat entre les 15 i les 20 h.  

L’OMIC restara tancada des de 6 
d'agost al 8 de setembre (inclosos)

SERVEI D'ASSESSORAMENT I 
MEDIACIÓ EN TEMES DE VEÏNATGE 
tancat fins el 23 d'agost

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
• Del 29 de juliol al 2 d’agost: Obert 
els matins de 9 a 14 hores. Ambdós 
inclosos. 
•Del 5 d’agost al 20 d’agost: Tancat per 
vacances. Ambdós inclosos.
• Del 21 d’agost al 30 d’agost: Obert 
els matins de 9 a 14 hores. Ambdós 
inclosos.
• A partir del 2 de setembre: Horari 
habitual. 

SERVEIS DE L' ÀREA D'INFÀNCIA I 
JOVENTUT
• ESPAI ZERO Romandrà tancat de l’1 
al 31 d’agost, reactivant el Servei a 
partir del 3 de setembre.

• CASALS INFANTILS MUNICIPALS. 
Romandran tancats de l’1 al 31 d’agost
Del 2 al 10 de setembre CASAL DE 
SETEMBRE de 9 a 13 h, possibilitats 
dels serveis opcionals.
A partir del 12 de setembre es reactiva 

l’horari normal de curs escolar de 16.30 a 18.30 
h.
Portes obertes del 16 al 20 de setembre de 16.30 
a 18.30 h.

• CENTRES MUNICIPALS DE JOVES Romandran  
tancats de l’1 al 31 d’agost, reactivant el Servei a 
partir del 2 de setembre.

OFICINES DEL PATRONAT MUNICIPAL DE 
CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores
Excepte: del 12 al 16 que romandran tancades.
El Centre d’Art i Noves Tecnologies , el Centre 
Cultural de Bellavista i el Casal Cultural de Corró 
d'Avall romandran tancats durant tot el mes 
d'agost.

OFICINES DE POLÍTIQUES SOCIALS
• Bellavista romandrà obert tot l'estiu en el seu 
horari habitual, de dilluns a divendres de 8,30h 
a 14h.
• Corró d'avall, fins el 14 d'agost i a partir del 2 de 
setembre, romandrà oberta en l'horari habitual, 
de dilluns a divendres de 8,30h a 14h.  Del 16 al 30 
d'agost l'equipament romandrà tancat.

DEIXALLERIA COMARCAL DE LES FRANQUESES
Horaris d'agost:
Dt. de 16 a 19h.
Dc, dj, dv, ds, dg. de 8 a 14 h.
Horaris del setembre:
Dt, dc, dj i dv. de 16 a 19 h.
Dc, dj i dv. de 9.30 a 13.30 h. Ds i Dg. de 9 a 14.30 h.
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[ grups polítics ]

Francesc Colomé
President del grup polític municipal Junts per les Franqueses (JxLF-Junts)

Des de l’àrea d’Educació el PSC de les Franqueses continuarà treballant en la mateixa línia que ho veníem fent fins ara.
Per a nosaltres és fonamental reconèixer el treball que es desenvolupa des de totes les Ampes del municipi. Junts continuarem 
treballant per tal que els resultats continuïn sent  visibles per a totes les escoles i instituts. El PSC continuarà donant suport de 
manera activa a totes  elles, i sempre comptaran amb la nostra col·laboració, el nostre treball i el nostre esforç. Junts formem 
un bon equip i ens alegra poder deixar-ne constància. 
També cal destacar l’esforç i la col·laboració de les direccions de tots els centres escolars, que han treballat de manera 
conjunta amb les Ampes i amb nosaltres per fer de l’educació de les Franqueses una educació de qualitat i de futur. El proper 
curs continuarem assistint als Consells Escolars de tots els centres educatius per tal d’escoltar a mares, pares, docents i 
alumnes, per tal  de millorar conjuntament l’educació a les Franqueses.
Durant els mesos d’estiu es realitzaran diverses tasques de manteniment a totes les escoles, posant-les a punt per a començar 
un nou curs escolar. És important anar adequant els espais escolars als temps actuals. La modernització és clau per a unes 
instal·lacions òptimes i de progrés. Iniciarem un nou curs escolar amb les millors instal·lacions possibles per tal que els 
nostres escolars gaudeixin.
Com cita Herbert Spencer, “la gran fita de l’educació no és el coneixement sinó l’acció.”

Junts per Catalunya considera un “escàndol d’abast nacional i internacional” les últimes informacions sobre els atemptats del 
17A i exigeix transparència i màxima informació al govern espanyol. El president de la Comissió d’investigació al  parlament 
de Catalunya, Jordi Munell (JxCAT), ha qualificat “d’escàndol d’abast nacional i internacional” les últimes informacions que ha 
publicat el diari “Público” sobre els atemptats a Barcelona i Cambrils i la suposada relació entre l’imam de Ripoll i el CNI, i ha 
exigit al govern espanyol que faciliti tota la informació relacionada amb aquest cas. “S’ha jugat impunement amb la seguretat 
ciutadana”, ha dit Munell i ha demanat al president espanyol, Pedro Sánchez, que comparegui per donar les explicacions 
necessàries per tranquil·litzar la ciutadania i que “no veti cap informació”, garantint el dret dels ciutadans a conèixer la veritat. 
JxCAT tornarà a proposar als 15 testimonis de l’Estat espanyol (representants del Govern de Rajoy, dels ministeris, del CNI 
i cossos de seguretat de l’estat) que van declinar participar en la comissió, que compareguin per explicar la veritat i poder 
completar d’aquesta manera les conclusions que se’n redactaran un cop finalitzi la comissió. JxCAT ha demanat també la 
compareixença de la nova directora del CNI, Paz Esteban. Alhora, s’ha treballat amb el grup parlamentari de JxCAT a Madrid, 
una nova petició de creació d’una comissió d’investigació sobre els atemptats al Congrés dels Diputats. Des de JxLF aprofitem 
per desitjar-vos bones vacances i demanar la llibertat dels presos polítics i retorn dels exiliats que segur tindran unes vacances 
injustament ben diferents a les nostres. Pensem-hi.

Sembla fàcil parlar de diàleg si l’entenem com a conversa entre dues o més persones, però si parlem de diàleg des d’una visió més 
literària la cosa es complica. El diàleg literari passa a ser un intercanvi d’idees sovint contraposades i, tot i que és la gràcia, genera 
més d’un maldecap. En el món polític hauríem de treballar sempre amb aquest darrer, però passa justament el contrari: absència de 
diàleg. Sí, dit ras i curt, parlar? Per a què? I no ho dic pas per Imagina Esquerra en Comú, que va començar a debatre molt abans de 
les eleccions per fer possible l’acord municipal que potser no hem sabut explicar prou, ho dic pels qui des d’una posició comodíssima 
(mans enlaire: sou 11 regidors de junts i psc enfront els 6 regidors restants IEC, CUP i C’s) renuncieu al diàleg. Despatxeu a les Juntes de 
Govern Local per donar comptes al Ple, tot dat i beneït. Els Plens haurien de ser un espai públic per debatre però cal diàleg i ja he dit que 
no s’estila. Molt bé! L’oposició assumirà el -no diàleg- però potser fóra bo que expliquéssiu als veïns el projecte de Can Santa Digna, vist 
que aixeca malestar; d’on provindran els 30000 € que suposen el vostre augment de sou com si fóssim una ciutat de 50 mil habitants, per 
què es va impulsar el catàleg de masies; per què talleu els arbres de soca arrel; per què feu un pas sota la via del tren a Bellavista a 50 
metres d’un pont elevat amb ascensor (teniu Granollers enfadat!); expliqueu les accions per mitigar el canvi climàtic; dieu-nos on podem 
penjar la propaganda (en el ROM posa que tenim panells públics per fer-ho, on són?); expliqueu què hem de fer en cas d’emergència 
química; expliqueu per què estan tan bruts els carrers des de fa setmanes; expliqueu per què us moveu ràpid, ràpid, a les ordres del 
missatges de facebook...  Ben mirat, enlloc del butlletí potser que ho pengem al facebook, a més no caldrà ni diàleg.

Grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés [PSC-CP]

Imma Ortega
Regidora del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal [IEC-AM]
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Amador Doncel 
Portaveu del grup polític municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès [CsLFV]

Les Franqueses és un municipi meravellós que hem de cuidar i, alhora, hem de treballar  tenaçment per corregir els aspectes 
millorables i avançar cap a l'excel·lència.
De problemes, n'hi ha; i aquells que es vagin detectant, amb voluntat política, es poden solucionar.
A tall d'exemple, ens trobem que al municipi hi ha més de 1000 veïns que estan en situació d'atur. Amb una ferma voluntat de tirar 
endavant el Sector N, amb el disseny d'un pla valent i decidit que contingui incentius pel comerç local i la creació d'empreses 
i amb una sòlida política de contractació local aquesta xifra d'atur, de ben segur, baixaria exponencialment. D'aquesta manera 
moltes famílies tindrien estabilitat laboral i veurien millorada substancialment la seva qualitat de vida i autonomia.
Altrament, els joves sovint es troben que no hi ha oferta d'oci per ells i han de buscar-lo fora del municipi o quedar-se 
deambulant pels carrers i places sense res a fer.
Una solució seria crear espais públics d'oci alternatiu com ara sales polivalents amb billars, futbolins, connexió a internet, sala 
de lectura... oberts a les tardes i els caps de setmana perquè el jovent pogués divertir-se, tot i relacionant-se en un ambient de 
lleure saludable.
De problemes, n'hi ha; i el nostre grup municipal des de l'oposició treballarà amb fermesa i perseverança per trobar solucions 
adients als problemes que els veïns ens feu arribar. Ho farem amb humilitat i vocació de servei públic perquè Les Franqueses 
segueixi avançant i millorant.

Després de la constitució del nou ajuntament i de l’aprovació del cartipàs, les primeres setmanes ens van permetre començar 
a familiaritzar-nos amb les dinàmiques de l’Ajuntament i celebrar la primera assemblea oberta després d’eleccions: un peu a 
la institució i un altre al carrer.
Del ple del cartipàs, hi ha sobretot dos punts amb els quals estem en profund desacord: la delegació de competències del 
Ple a la Junta de Govern, que genera opacitat, i les retribucions dels membres del govern. Sobre el primer punt, buidar de 
competències el Ple, que és l’espai de debat i sobirania, és símptoma de mala qualitat democràtica. A més, encara que les 
juntes de govern sobre temes delegats pel ple siguin públiques, fer-les a les 10 del matí, en horari laboral, no tradueix voluntat 
de transparència. Pel que fa a les retribucions, aquest govern ens costarà un 21% més que l’any 2018, amb un 14% més de 
dedicació dels regidors al govern. És necessari aquest increment? O es tracta de repartir el pastís? Per si fos poc, s’ha aprovat 
per endavant un increment de retribucions que serà efectiu quan es consolidi la població en 20.000 habitants. És a dir, abans 
de valorar quins costos comportarà atendre les noves obligacions que ens correspondran, el primer que fa l’equip de govern és 
apujar-se el sou. De moment, ser més de 20.000 ens costarà 31.600 euros.
Serem al carrer, i volem dur la vostra veu a l’ajuntament. Per això ens posem a disposició de tothom a correu@sal-cup.cat.

Grup polític municipal Sal - Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa Municipalista [SAL-CUP-
AMUNT]

L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès posa aquestes 
pàgines del butlletí 5.1 a disposició dels partits polítics amb 
representació municipal. El Gabinet de Comunicació, Premsa 
i Imatge no es fa responsable de les informacions i opinions  
que s’emeten en aquest espai mensual; així com tampoc 
garanteix que els textos estiguin lliures d’errors gramaticals 
o d’expressió. Tots els articles es publiquen tal com els han 
enviat les forces polítiques i no són subjectes de correcció 
o manipulació, més enllà de les necessitats del disseny del 
butlletí.

Imma Ortega
Regidora del grup polític municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal [IEC-AM]
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