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[ telèfons d’interès ]
Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania
(SAC) de l’Ajuntament. Carretera de Ribes, 2.
938 467 676
Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania
(SAC) de Bellavista. Carrer de Rosselló, 39.
938 615 435
Horari de les oficines:
De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h
Dimarts i dijous de 16 a 18 h

Emergències
Policia Local. 938 467 575
Mossos d’Esquadra. 112
Policia Nacional. 091
Bombers. 112
Ambulàncies-Urgències. 112
Sanitat Respon. 061
Hospital General de Granollers.
938 425 000
Sanitat (demanar hora al metge 933 268 901)
CAP Corró d’Avall. 938 404 200
CAP Les Franqueses. 938 618 030
Transports (atenció al client)
Autobusos Sagalés. 902 130 014
Renfe. 902 320 320
Taxis. 938 703 028
Serveis (atenció al client)
Endesa. 800 760 909
Estabanell Energia. 900 250 260
Gas Natural. 902 200 850
Sorea. 902 250 070
Altres
Correus. 938 495 955
Deixalleria. 937 445 058
Jutjat de Pau. 938 465 578
Notaria. 938 468 611
Recollida de mobles i estris vells. 900 101 338
Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona de Corró d’Avall.
934 729 194
Tanatori de Granollers. 938 618 230
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Ajuntament de les
Franqueses

@lesfranqueses

Ajuntament de les
Canal les Franqueses
Franqueses del Vallès
del Vallès

Millorem la distribució
Si viviu a les Franqueses i no rebeu aquest butlletí a casa
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comunicacio@lesfranqueses.cat

Portada

Vista del Montseny des de Corró d’Avall
Jordi Rodoreda

butlletí municipal de
les franqueses
Edició
Ajuntament de les Franqueses
Direcció
Munsa Viure
Redacció
Esteve Garrell
Núria Maynou
Munsa Viure
Fotografia
Ajuntament de les Franqueses
Xavier Solanas
Disseny
JO Comunicació
Maquetació
Munsa Viure
Impressió
Gràfiques Harris
Tiratge
8.000 exemplars gratuïts
Dipòsit legal
B- 3036-1996
La impressió del 5.1 té un cost
de 0,22 euros per exemplar.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ editorial ]

[ sumari ]

El Pla de Barris de Bellavista; un pla
de present i de futur. A les Franqueses,
el barri de Bellavista va ser escollit a la
setena convocatòria de la Llei de Barris de la Generalitat de Catalunya l’any
2010. La concessió d’un Pla de Barris
per a Bellavista, amb un pressupost de
8.787.006 euros, va plantejar una oportunitat de millora ambiciosa però alhora realista. Es va dissenyar un projecte
a mida per fer de Bellavista un nucli
actiu, viu, amb projecció i integrat a
la resta del municipi. El projecte havia
d’executar-se en quatre o sis anys però
l’impacte de la crisi econòmica ens va
obligar a modificar-ne els terminis i
ampliar el període d’execució fins al
2020. El finançament del projecte es divideix a parts iguals entre la Generalitat
i l’Ajuntament. Quan l’any 2011 molts consistoris renunciaven al Pla de Barris, a les
Franqueses vam apostar-hi, ja que més enllà de les obres públiques el projecte contempla un conjunt d’accions socials focalitzades en la convivència, la cohesió i la diversitat.
El Pla de Barris de Bellavista va establir-se en quatre grans àmbits d’actuació: 1.
espai públic i l’accessibilitat; 2. equipament col·lectiu; 3. rehabilitació dels edificis; i 4.
cohesió social i dinamització econòmica. En total, van apuntar-se 22 accions que, mica
en mica, s’han anat desenvolupant.
Pel que fa a l’espai públic i l’accessibilitat s’han dut a terme, entre d’altres actuacions, la urbanització de la plaça d’Espanya donant prioritat al vianant per sobre del
vehicle; l’obertura de l’aparcament de l’estació de tren; i la instal·lació de dos ascensors
a la passarel·la que travessa les vies.
En equipament col·lectiu s’ha complert la primera fase de remodelació de l’espai
cívic i social del carrer de Rosselló amb la inclusió de l’equipament Bellavista Activa que
acull el Servei d’Atenció a la Ciutadania, les oficines de l’àrea de Polítiques Socials, l’Oficina Tècnica del Pla de Barris i l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor. També
s’han adequat diversos locals de Bellavista per a l’ús cívic i social com ara l’adaptació
de l’Espai Familiar al carrer de Cardedeu.
En relació a la rehabilitació dels edificis¸ a data d’avui, s’han adjudicat 19 subvencions per rehabilitar els elements comuns dels edificis de Bellavista (façanes, patis interiors, instal·lacions elèctriques, ascensors, cobertes, etc.) i així preservar-ne la durabilitat de les edificacions, adequar-ne l’eficiència i funcionalitat i millorar-ne l’aspecte
estètic. Properament se n’obriran noves convocatòries.
Dins de l’apartat de cohesió social i dinamització econòmica s’han dut a terme programes d’esport i salut com el programa de caminades Bellavista pas a pas; també s’ha
posat en marxa el programa d’acollida per a nouvinguts amb l’objectiu de fomentar l’arrelament al municipi; per tal d’enfortir el teixit associatiu de Bellavista i facilitar espais
de trobada s’ha creat la Taula d’Entitats a la vegada que s’han organitzat programes
formatius per a les associacions; s’han efectuat campanyes de civisme i convivència;
s’ha engegat el programa Viu Bellavista destinat a fomentar la participació amb l’entorn
dels infants i joves; i s’ha fet una diagnosi socio-laboral, formativa i empresarial de barri
per orientar els programes de dinamització econòmica, entre d’altres.
Seguirem apostant per executar el Pla de Barris i properament en veureu més resultats. BELLAVISTA SÍ!
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[ actualitat ]
Finalitzen les obres de reforma de la
Casa de la Mestra de Marata

Al febrer van ultimar-se els darrers retocs a la Casa de la Mestra

T

ot i que ja es va poder utilitzar la major part de l’equipament
a finals de desembre per a la representació d’Els Pastorets,
al mes de febrer van enllestir-se els darrers retocs de les
obres de reforma de la Casa de la Mestra de Marata.
Amb aquesta intervenció, l’Ajuntament ha adequat i ampliat els
espais existents per millorar-ne l’ús que se’n feia. Fins a l’inici de
les obres, l’equipament s’utilitzava com a edifici de suport a les activitats que desenvolupa el Centre Cultural de Marata, amb la funció
concreta de sala de reunions, vestidors i magatzem, i durant la Festa
Major, a més, acollia el servei de bar.
L’ampliació i reforma de la Casa de la Mestra s’ha realitzat amb
els objectius principals de dotar-la de serveis higiènics adaptats; de
disposar d’una zona de suport necessari per a les activitats que es
desenvolupen a l’aire lliure; de tenir una àrea d’emmagatzematge
en condicions, que permeti encabir el material necessari per desenvolupar les activitats a l’aire lliure així com els elements escenogràfics d’Els Pastorets i de les diferents obres de teatre de l’entitat i que
alliberi l’edifici actual per a vestidors; i de disposar d’un espai per
poder realitzar les juntes de l’associació i per guardar-hi la documentació.
Per fer l’ampliació de l’equipament s’ha construït un nou edifici
de planta baixa, a la façana sud de l’equipament, que ha inclòs una
intervenció puntual al porxo existent. La nova construcció és un edifici a tres vents, amb coberta inclinada a una sola aigua, i amb diferents nivells del paviment interior per ajustar-se a les necessitats de
cada ús. L’ampliació s’ha separat de l’edifici existent mitjançant un
pati i una nova zona d’accés, i en el punt de connexió s’hi ha posat coberta plana, per evitar el conflicte entre la nova coberta i l’existent,
permetent la ventilació directa de totes les peces.
La intervenció del porxo s’ha fet per permetre la implantació dels
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serveis higiènics adaptats que en facilitin l’ús a qualsevol usuari de
l’àmbit d’equipaments format per la pròpia Casa de la Mestra, les
Antigues Escoles i el Centre Cultural de Marata, i solucionar el problema de dificultat d’accés que hi havia.
El magatzem s’ha situat de manera que el seu accés sigui còmode i té una superfície i un volum suficient, permetent alliberar els
vestidors i altres peces de la Casa de la Mestra que fins a la intervenció realitzaven aquesta funció mixta. L’ampliació de la sala s’ha
situat al nivell interior que hi havia per permetre-hi l’accés adaptat
i, a més, s’ha obtingut una superfície més adequada a l’ús que se li
volia donar.
Per culminar l’actuació, i un cop pintades totes les parets, s’ha
renovat el paviment interior i s’ha afegit una barana nova a l’exterior.
Amb les obres acabades, la Casa de la Mestra té una superfície
útil de 140 m2, 80 m2 més que abans de l’ampliació. El cost d’execució de la reforma ha estat de 89.250 euros més IVA i ha anat a càrrec
de l’empresa Construcciones y Proyectos Eugenio García, SL.

Rosa Cassà, nova
regidora d’ERC-AM

R

osa Cassà, número tres d’ERC-AM, va prendre possessió del
càrrec com a regidora a la sessió plenària del 28 de gener.
Cassà relleva l’exregidora Francesca Masclans que, segons
es va informar a l’anterior Ple, va renunciar al càrrec per
motius personals.

M. Viure

M. Viure

L’actuació ha consistit a ampliar-ne i adaptar-ne els espais

Rosa Cassà al costat del portaveu i regidor d’Esquerra, Àngel Profitós

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Decisions i accions El pressupost 2016
conjuntes en el cas
Mercadona

E

ls regidors i regidores de les Franqueses van reunir-se el
28 de gener en sessió plenària. A l’apartat de les mocions va
presentar-se una petició conjunta de CpF i ERC-AM per instar
el govern a fixar un punt a l’ordre del dia del proper Ple per
debatre la situació del cas Mercadona que l’any 2009 va rebre una
llicència d’activitats que no s’adequa al planejament urbanístic de
la zona. Aquesta moció va aprovar-se per unanimitat perquè totes
les formacions polítiques van coincidir en la necessitat d’arribar a
un consens per desencallar el conflicte. L’alcalde, Francesc Colomé,
va explicar que en les properes setmanes s’organitzarà una reunió
per exposar quines possibles vies s’obren per resoldre aquest assumpte i, a partir d’aquí, decidir i prendre les accions necessàries.
L’alcalde va avançar que el govern municipal aposta per mantenir el
Mercadona i protegir els llocs de treball que genera establint tota la
zona industrial del sector U (situat entre la ronda Nord i el nucli de
Bellavista) com a trama urbana.
ILFC-E va portar tres mocions al Ple. La primera, aprovada per
unanimitat, exigeix una nova llei reguladora del dret a l’habitatge
que garanteixi mesures de mínims per fer front a l’emergència habitacional. En aquest punt la regidora Elisabet Pericas va defensar la
necessitat de donar suport a les propostes presentades per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) i de pressionar les administracions superiors.
La segona moció d’Imaginem va servir per declarar les Franqueses “municipi oposat al Tractat transatlàntic de comerç i inversions
entre la Unió Europea i els Estats Units (TTIP), al Tractat de lliure
comerç de la UE amb Canadà (CETA) i l’Acord multilateral per a la
comercialització de serveis (TISA), defensant els serveis públics
bàsics per a la solidaritat i la redistribució social”. El regidor Àlex
Vega va explicar que aquests tractats poden comportar la pèrdua de
milers de llocs de treball, empobrir les condicions laborals i anar en
detriment de les petites i mitjanes empreses. La regidora d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat, Rosa Maria Pruna, va afegir-hi que els
sectors de l’agricultura i la ramaderia europeus rebutgen aquests
acords perquè desregularien els mercats de manera que les normatives i els controls que passen els productes de consum europeus es
veurien afectats per l’entrada d’aliments transgènics, d’hormones
i de clonacions. Vega i Pruna van coincidir en la manca de transparència de les negociacions a alt nivell que es porten a terme per
aquestes qüestions. La moció va validar-se amb els vots favorables
d’ILFC-E, ERC-AM i CpF malgrat les abstencions de CiU i PSC-CP.
L’última moció dels verds, aprovada per unanimitat, impulsarà la
posada en marxa d’una targeta electrònica de la deixalleria.
Esquerra va presentar la darrera moció del Ple per declarar les
Franqueses “municipi respectuós amb la diversitat sexual i amb la
realitat de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals
i contrari a la discriminació de les persones per raó de la seva orientació i/o identitat sexual”. La moció, que va aprovar-se per unanimitat, contempla, entre d’altres mesures, la confecció d’un Pla local
contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia, la transfòbia i la interfòbia que permeti el desenvolupament d’actuacions en tots els àmbits,
especialment a les escoles.
En aquest codi QR podreu llegir totes les mocions presentades pels grups polítics municipals al Ple del dijous, 28 de gener. El text de
les mocions hi és sencer.

E

l Ple del 28 de gener va aprovar definitivament el pressupost
municipal. Les votacions per a la validació final dels comptes
no van variar dels resultats de la votació inicial: CiU (6), ERCAM (2) i PPC (1) van votar a favor, i ILFC-E (4), PSC-CP (3) i CpF
(1) van fer-ho en contra.
Les al·legacions presentades per ILFC-E i PSC-CP van ser rebutjades. Les reclamacions d’Imaginem van ser desestimades perquè no s’ajustaven als supòsits de la llei reguladora de les hisendes
locals. En canvi, les dels socialistes ja no van poder ser preses en
consideració perquè van presentar-se fora de termini. El portaveu
del grup, Juan Antonio Corchado, va titllar els comptes de “paper
mullat” i va pronosticar que “requeriran contínues modificacions de
crèdit”.
L’alcalde i regidor d’Hisenda, Francesc Colomé, va recordar que
només dues formacions, ERC-AM i PPC, van voler negociar el pressupost i que així ho havien fet. Colomé va afirmar que el pressupost
del 2016 “torna a ser el més social de la història” perquè les partides de les àrees de Polítiques Socials i Dinamització Econòmica
tornen a batre rècords, és a dir, s’hi destinen més diners que mai
amb la voluntat de pal·liar les conseqüències de la crisi i de reactivar
l’economia apostant per l’ocupació i la formació.
En la mateixa línia, el portaveu d’Esquerra, Àngel Profitós, va
mostrar-se satisfet dels acords assolits que possibilitaran la creació d’un programa d’ocupació per a persones en situació d’atur a les
empreses del municipi, la cobertura de tres places d’agent de policia
o l’atorgament d’ajudes als refugiats sirians, entre d’altres.
Podeu consultar i descarregar-vos el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici de 2016
en aquest codi QR. També podeu consultar-hi
exercicis anteriors.

Retalleu la targeta i presenteu-la quan aneu a la deixalleria
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[ actualitat ]
Ajuts per a les
Es renova la
activitats d’estiu
senyalització
vertical d’orientació

L

’àrea d’Obres i Serveis ha iniciat el procés de renovació de la
senyalització vertical d’orientació als nuclis de Corró d’Avall i
Bellavista i al polígon industrial El Congost. El 2015 es va realitzar un estudi sobre les necessitats de la senyalització del
municipi en relació a punts de titularitat estrictament municipal o
d’interès històric. La renovació inclou tant substitucions com noves
implantacions de cartells. Està previst que l’acció finalitzi aquest
mes de març.
Nou reductor de velocitat davant l’EBM Cavall Fort
A finals de gener es va col·locar un element reductor de velocitat –
coixí berlinès– abans del pas de vianants que hi ha davant de l’Escola
Bressol Municipal Cavall Fort, al carrer de Miquel Martí i Pol. Aquesta actuació es va realitzar en compliment dels acords de les últimes
sessions de la Comissió de Mobilitat.

E

l període per sol·licitar ajuts per a les activitats d’estiu de les
Franqueses és del 22 de febrer al 4 de març, ambdós inclosos.
Poden sol·licitar aquests ajuts els infants de 3 a 18 anys
empadronats al municipi que estiguin en una situació socioeconòmica desfavorable segons els criteris del Reglament de concessió
d’ajuts econòmics per a la realització d’activitats d’estiu i/o activitats
extraescolars de lleure, esportives, culturals o socials.
Per sol·licitar l’ajut cal adreçar-se de manera presencial, amb la
documentació necessària, a les oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC) de Bellavista Activa o de l’Ajuntament. Més informació
al web municipal o trucant al 938 467 676.

3 anys més pel Pla
de drogues i salut

E

ls ajuntaments de la Garriga, l’Ametlla, Figaró-Montmany,
Tagamanent i les Franqueses han renovat, per tres anys
més, el conveni del Pla Supramunicipal de Prevenció de Drogues i Promoció de la Salut C17.
Ja fa 10 anys que aquest programa està en funcionament fruit de
l’interès dels cinc municipis. El pla intervé en l’àmbit de la prevenció
del consum drogues i la promoció de la salut i ofereix tallers als
instituts, llança campanyes publicitàries i realitza accions de sensibilització entre els joves, entre altres.

Humana recull 17
tones de tèxtil usat

D
Retalleu la targeta i presenteu-la quan aneu a la deixalleria
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urant l’any passat, Humana va recollir 17.545 kg de tèxtil
usat a les Franqueses, una xifra lleugerament inferior respecte l’any anterior (17.925 kg).
Humana Fundación Pueblo para Pueblo és una organització no governamental per al desenvolupament (ONGD) que des del
1987 promou la protecció del medi ambient mitjançant la reutilització del tèxtil.
La Fundació té instal·lats cinc contenidors al municipi on la ciutadania hi diposita la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de
la llar que ja no utilitza i als quals Humana dóna una segona vida.
L’objectiu d’aquesta vessant de l’organització és l’ajuda social al territori més proper.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

El 62% de les reclamacions que rep l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor són de serveis de telefonia

L

’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) va
tramitar 146 reclamacions i consultes durant el 2015, de
les quals un 70% van resoldre’s i un 45% ho van fer de forma favorable.
Pel que fa a les reclamacions, que ocupen un 75% dels tràmits gestionats per l’OMIC, destaca que més de la meitat estan
relacionades amb els serveis de telefonia (62%). A molta distància
segueixen les reclamacions pels següents sectors: subministraments (14%); comerç en establiments (7%); assegurances (5%);
i automòbils, serveis de transport i comerç (4% per a cada concepte).

L’OMIC és un servei gratuït que té com a objectiu facilitar informació i assessorament als ciutadans i ciutadanes, per tal de garantir
i defensar els drets de les persones consumidores i usuàries.
L’horari d’atenció al públic de l’OMIC és els dimarts de 10 a 13
h a l’Ajuntament i els dimecres de 10 a 13 h a Bellavista Activa.
Per a més informació podeu trucar al 938 467 676 o bé escriure un correu electrònic a omic@lesfranqueses.cat.
Si feu la petició per correu postal, caldrà trametre
l’original del document signat a l’OMIC, amb una
fotocòpia de la documentació relacionada amb el
tema.

M

és de 160 nens i nenes de la secció de bàsquet del Patronat
Municipal d’Esports van gaudir l’1 de febrer de la primera de les 4 sessions tècniques que oferirà l’ex-jugador de
l’ACB Roger Esteller a través de Roger Esteller Full Court.
El Patronat Municipal d’Esports ha iniciat aquest projecte dins d’un
pla d’accions formatives per millorar el nivell de l’escola formativa
municipal per a formadors i entrenadors de les entitats esportives.
El curs té lloc al pavelló poliesportiu municipal de Corró d’Avall. Les
properes sessions seran el 7 de març, l’11 d’abril i el 9 de maig.

Àrea d’Esports

Bàsquet amb Roger
Esteller

La primera sessió de Roger Esteller

E

l 2 de febrer el regidor d’Esports, Jordi Ganduxé, i el president del Club Petanca Bellavista, José Gallardo, van signar
un conveni de cessió i gestió de les Pistes de petanca municipals a l’entitat. L’acord estableix, per un període de quatre
anys, l’ús i l’administració del servei públic de consergeria, neteja,
conservació i vigilància del servei de bar i cafeteria de les installacions, sense cost pel club. Entre d’altres aspectes, el document
també fixa l’horari mínim d’obertura de l’equipament: de dl. a dv.
(laborables) de 16 a 22 h; ds. de 8 a 22 h; i dg. i festius de 8 a 22 h.

Àrea d’Esports

Cessió de les pistes
al CP Bellavista

El regidor, Jordi Ganduxé, amb el president del club, José Gallardo
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LA FITXA
Nom científic: Arbutus unedo.
Nom en català: cirerer d’arboç.
Nom en castellà: madroño.

N. Maynou

Procedència: regió mediterrània (però arriba fins a Irlanda).
Longevitat: més de 100 anys.
Descripció: arbust que pot arribar a tenir port arbori. Tronc recargolat i molt dividit amb escorça de tonalitats vermelloses i
finament fissurada. Té fulles lanceolades, grans, endurides i brillants. Les flors són blanques o verdoses, en forma de campaneta. El fruit és una baia esfèrica, carnosa i groguenca per dins
i granulada i aspra per fora, amb un color vermellós molt intens
quan madura. Perenne.

N. Maynou

Aplicacions: la fusta és molt dura, apreciada pel seu color vermellós i utilitzada en ebenisteria i torneria. Fins i tot, a causa de
la seva resistència, ha estat utilitzada per a peces de màquines.
Tradicionalment del seu fruit se’n fan licors i melmelades.

A dalt, alumnes de 5è A i, a baix, de 5è B de l’Escola Guerau de Liost

E

l parc del Mirador és una formidable talaia que permet,
des d’un entorn verd, tranquil i airejat, fer una panoràmica
de 360º i observar la diversitat i la riquesa que envolta les
Franqueses. Hi veiem espais urbans però sobretot espais
naturals, alguns de tal magnitud com el massís del Montseny, que
esdevé un punt de referència visual per a franquesins i vallesans, i
que ja a l’època dels romans es feia servir com a tal. De fet, el nom
del massís prové del llatí Mont Signus (Mont Senyal). Des del Mirador,
en dies clars, podem localitzar fàcilment la serra de Montserrat a
ponent i veure el seu peculiar perfil i la majoria dels seus cims.
Des del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut veiem el Mirador com un magnífic espai de trobada. Siguis gran,
jove o petit pots gaudir-ne, compartint un entorn obert, verd i agradable. En alguns moments, gràcies a la seva dimensió, esdevé també
un punt de celebració popular i cultural, convidant a tots els veïns i
veïnes del municipi a trobar-se i fer poble.
En el marc del Projecte Educatiu Comunitat i Escola també destaquem aquest espai per les seves possibilitats educatives i creiem
poder-lo potenciar treballant amb els nens i nenes, des de ben petits,
fent-los partíceps dels descobriments que fan, projectant idees conjuntes i promocionant l’espai a la resta del municipi amb els treballs
realitzats. Així en el conjunt de la família i la comunitat valorem el
nostre patrimoni.
Gaudiu i compartiu d’aquest espai privilegiat.
Marina Ginestí, regidora de Cultura, Educació, Infància i Joventut

8

Ús medicinal: el fruit és molt convenient en cas de refredats gràcies a la gran quantitat de vitamina C que porta. Alhora, el fruit
ajuda a regular el colesterol i a baixar la pressió alta. Les infusions de fulles i flors van molt bé per tallar les diarrees i són molt
indicades per combatre les infeccions urinàries.
Anècdotes: unedo ve del llatí i significa “només un”. Fa referència
als sucres del fruit que es transformen ràpidament en alcohol i
és millor que els nens i nenes no en mengin: es poden emborratxar. La seva fusta és tan compacta que és difícil de cremar. Per
això les millors pipes de fumar estan fetes de les seves soques.
Il·lustracions i imatges:

LA FITXA
Nom científic: Pinus halepensis.
Nom en català: pi blanc.
Nom en castellà: pino carrasco.
Procedència: regió mediterrània.
Longevitat: 300 anys.
Descripció: és un arbre de fins a 20 metres d’alçada. L’escorça
és de color gris clar (d’aquí li ve el nom de pi blanc) i està formada per plaques més o menys rectangulars. Les fulles prenen
una tonalitat verd groguenca. La capçada és poc densa, en forma
piramidal quan és jove i en forma de paraigua irregular al fer-se
gran. Perenne.
Aplicacions: la fusta és de baixa qualitat i utilitzada només com
a pasta per fer paper, caixes de fusta o palets. Tradicionalment
s’extreu la seva resina per fabricar vernissos, aiguarràs i gomes
adhesives. Les grans repoblacions forestals a la mediterrània
s’han fet amb pi blanc: ajuden a la conservació del sòl enfront de
l’erosió.
Ús medicinal: la seva resina s’utilitza per a les infeccions dels
pulmons, contra la tos i per calmar el dolor de pit. La infusió de
fulles és bona per a la cura de la faringitis i els bafs són utilitzats
contra la sinusitis i els refredats persistents. Els banys de fulles
i borrons són un gran remei pels dolors causats per la reuma.
Anècdotes: el nom científic de l’espècie prové del nom de la ciutat
siriana d’Alep on eren molt abundants. Els pinyons són molt bons
però al ser petits no hi ha tradició de menjar-ne. A la primavera
poden deixar anar tant de pol·len que són coneguts per les anomenades ‘pluges de sofre’ que deixen el terra de color groc.

Xifra rècord de
donants de sang a
l’Escola Colors

E

ls nens i nenes de 4t de Primària de l’Escola Colors van aconseguir més donants de sang que mai. Aquest any el centre
educatiu, amb la col·laboració del Banc de Sang i Teixits de
Catalunya, va celebrar la 4a Campanya de Donació de Sang
destinada a tots els ciutadans i ciutadanes del municipi i especialment a les seves famílies i altres membres de la comunitat educativa. Fins a 80 persones van apropar-se a l’escola, divendres 29 de
gener a la tarda, per donar sang. Finalment, 71 persones van poder
donar la seva sang, de la qual se’n beneficiaran 213 persones que
per diferents motius mèdics la necessiten.

El Guerau de Liost
representa Grease

E

ls alumnes de 6è de l’Escola Guerau de Liost tornaran a portar el musical Grease. La representació serà els dies 14 i 15
de març, a les 15.15 h, al Teatre Auditori de Bellavista.
Damunt de l’escenari s’escoltaran diàlegs en català adaptats per la Núria González, mestra de música, i cançons en llengua
anglesa, així com coreografies pensades per a l’ocasió per part de
l’Eduard Mallol, mestre de música i director del centre, tot això amb
les eternes melodies de la coneguda pel·lícula. Els decorats i alguns
vestuaris han estat pensats, construïts i reelaborats al llarg de quatre anys per part d’una comissió mixta de famílies i professors amb
la coordinació de María José Carmona. La responsabilitat de la tramoia és a càrrec dels alumnes, tutors i alguns pares i mares.
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[ reportatge: Carnestoltes ]
Corró d’Avall

Circus du Moving, de l’Escola de Dansa Moving (empresa) - millor exhibició

Potatoes de Luxe, (particular) - més trempada

Grease Sanpera, (particular) - més marxosa

Les Abelles Trapelles, de les EBM Cavall
Fort i Les Tres Bessones - més xamosa

Ken and their Barbies, (particular) - més
insòlita

Piky Cupcakes, (particular) - accèssit especial

Emocions, de l’Associació d’Educació en el
Lleure La Teia

Els Gruistes Infernals, Grup de Diables Els
Encendraires

La Trupe Vikinga, (particular)
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Bellavista

Rumbeiros, dels casals infantils municipals

Les Fregones Divertides, (particular) - 1r
premi

Emoticons, (particular) - 2n premi

Patufets, de l’Escola Bressol Municipal El
Gegant del Pi - 3r premi

Indis, de l’Associació de Veïns de Bellavista

Indis, de l’AMPA de l’Escola Bellavista-Joan
Camps

Corró d’Amunt

Al Carnestoltes de Corró d’Amunt, organitzat per l’Associació de Veïns Sant
Mamet, van participar-hi unes 120 persones. La festa va comptar amb un ball i
concurs de disfresses a més d’un sopar.
A la categoria infantil els guanyadors
van ser: Recent Casats (1r premi); Petits
Pirates (2n premi); i Bosses de Caramels
i Chewbacca (van empatar el 3r premi). A
la d’adults: Pajarracas (1r premi); Pallaso
Rojo (2n premi); i Quincalla (3r premi).

Totes les fotografies al Flickr
Ajuntament de les Franqueses del Vallès
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[ portes obertes i preinscripcions ]
centres educatius públics / curs 2016-2017
CENTRE EDUCATIU

JORNADA DE PORTES OBERTES

PREINSCRIPCIONS

Escola Bellavista-Joan Camps - codi: 08059780
web: agora.xtec.cat/escbellavista/intranet
a/e: a8059780@xtec.cat

dijous, 10 de març
de 15 a 16.30 h

del 30 de març al 7 d’abril

Escola Camins - codi: 08064817
web: escolacamins.cat
a/e: ceipcamins@xtec.cat

divendres, 11 de març
de 9.30 a 11 h; i de 15 a 16.30 h

del 30 de març al 7 d’abril

Escola Colors - codi: 08066413
web: agora.xtec.cat/escolacolors/intranet
a/e: a8066413@xtec.cat

divendres, 18 de març
de 10.30 a 12 h; i de 15 a 16.30 h

del 30 de març al 7 d’abril

Escola Guerau de Liost - codi: 08060939
web: gdl.cat
a/e: ceipgueraudeliost@xtec.cat

dijous, 17 de març
a les 10.30 h i a les 15 h

del 30 de març al 7 d’abril

Escola Joan Sanpera i Torras - codi: 08017271
web: xtec.cat/ceipjoansanpera
a/e: ceipjoansanpera@xtec.cat

dimarts, 8 de març
de 15 a 16.30 h

del 30 de març al 7 d’abril

Institut El Til·ler - codi: 08065391
web: inseltiller.cat
a/e: a8065391@xtec.cat

dilluns, 7 de març
a les 18 h (xerrada a les 19 h)
dissabte, 12 de març
a les 10.30 h (xerrada a les 11.30 h)

del 30 de març al 7 d’abril

Institut Lauro - codi: 08052906
web: blocs.xtec.cat/inslauro
a/e: ieslauro@xtec.cat

dimecres, 16 de març
a les 17.45 h

del 30 de març al 7 d’abril

Batxillerat

Institut Lauro

dimecres, 4 de maig
a les 17.30 h

pendent de concretar

Cicle Formatiu
de Grau Mitjà

Institut Lauro

dimarts, 3 de maig
a les 17.30 h

pendent de concretar

Cicle Formatiu
de Grau Superior

Institut Lauro

dimarts, 3 de maig
a les 17.30 h

pendent de concretar

Centres
d’Educació
Infantil de
2n Cicle i
d’Educació
Primària
(3-12 anys)

Centres
d’Educació
Secundària
(12-16 anys)

Més informació:

Oficines de l’àrea
d’Educació, al Centre
Cultural Can Ganduxer
938 466 506
educacio@
lesfranqueses.cat
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[ espectacles ]
10è Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars

LA JULIETA
5 de març

La Perla 29

18 h Teatre Auditori de Bellavista
Recomanat per a nens i nenes de 6 a 14 anys. Durada: 50 min.
Una proposta sobre les històries de fer teatre, a partir de Romeu
i Julieta, que acosta els textos clàssics als més petits de manera
directa, i atrau i sedueix als joves i als adulta des de l’inici.
Intèrpret: Rosa Gàmiz
Directors: Oriol Broggi i Joan Arqué

LES SUPERTIETES
19 de març

Les Bianchis

18 h Casal Cultural de Corró d’Avall
Recomanat per a nens i nenes a partir de 4 anys. Durada: 50 min.
Adpatació de Contes infantils contra tot pronòstic d’Empar Moliner.
Dramatúrgia: Anna Maria Ricart
Directora: Mònica Bofill
Intèrprets: Queralt Casasayas, Magda Puig i Bàrbara Roig
Música: Arnau Vallvé

10a Mostra d’Arts Escèniques “Festival dels Amateurs”

TOC TOC
12 de març
21 h Casal Cultural de Corró d’Avall

Toc Toc Teatre Laurona,
de les Franqueses

Comèdia. Durada: 75 min.
Sis personatges pateixen un Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC)
i es troben a la sala d’espera del psiquiatre. Davant l’absència del
metge junts inicien una teràpia que els porta a un final sorprenent.
Autor: Laurent Baffie
Directors: Andreu Galán i Josep Sobrevia
Informació: àrea de Cultura (938 466 506 / cultura@lesfranqueses.cat). Venda d’entrades 1 h abans de la funció a la taquilla del teatre
Preu dels espectacles Infantils i Familiars: 5 i 4* euros. Preu dels espectacles Festival dels Amateurs: 7 i 6* euros
*reduït per als majors de 65 anys, pensionistes, aturats i menors de 25 anys
Entra al Twitter i al Facebook de
l’Ajuntament i guanya dues entrades
per als teus espectacles!

Organitza:

Amb el suport de:
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“Setembre fruiter,
alegre i fester”

[ agenda ]
01 dimarts

05 dissabte

08 dimarts

Espai Zero: taller de manteniment i decoració
de bici i monopatí. Informació: 938 404 624 / pij.
franqueses@lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Parada informativa de l’ANC. Informació:
lesfranqueses@assemblea.cat
9.30-13.30 h Mercat municipal de Corró d’Avall
Org. Assemblea Nacional Catalana

Espai Zero: activitats de commemoració del
Dia de la Dona. Informació: 938 404 624 / pij.
franqueses@lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

02 dimecres

Portes obertes de La Llavor, espai de criança
compartida adreçat a famílies amb infants d’1 a
6 anys. Informació: lesfranqueses.espai.nado@
gmail.com
10.30-13 h Can Puxi, a Corró d’Amunt
Org. Associació Espai Nadó-Infant Les
Franqueses, Grup de Lactància i Criança
Respectuosa

Formació per a entitats: L’ABC d’una associació.
Què és una entitat, com es constitueix, com es
posa en funcionament, quines són les eines
de gestió, etc. Inscripcions i informació: del 22
de febrer al 4 de març al Centre Cultural de
Bellavista, dt. i dj. de 10 a 13 h, al 938 405 780 o
infanciaijoventut@lesfranqueses.cat
19 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero. Ítaca, cultura activa per a joves:
berenar de paraules amb l’escriptora Care
Santos i comentari de la seva novel·la Mentida,
Premi Edebé de Literatura Juvenil 2015
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Col·l. Institució de les Lletres Catalanes

Edebé

Cursa ciclista: Gran Premi d’Inauguració.
Inscripcions i informació: www.ciclisme.cat
9 h Rambla de la carretera de Ribas (sortida i
arribada)
Org. Unió Ciclista Les Franqueses

03 dijous
Espais de lectura: comentari del còmic Aya
de Yopougon, de Marguerite Abouet i Clément
Oubrerie
18 h Biblioteca Municipal
Espai Zero: taller de manteniment i decoració
de bici i monopatí. Informació: 938 404 624 / pij.
franqueses@lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Dia de la dona, a les Antigues Escoles de Corró
d’Amunt. Inscripcions i informació: 938 710 621
(Glòria Puig) / veinscorro@gmail.com / Facebook:
Avv Corró d’Amunt Lfv
9 h Caminada
10.30 h Esmorzar
Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró
d’Amunt
Música per teclat amb Jordi Ribell, clavicèmbal.
Els mestres italians, catalans i alemanys del
segle XVIII
10 h Església de Santa Coloma de Marata
Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata i
Centre Cultural de Marata

Dijous Culturals de Marata. Trobem-nos i
parlem-ne: Realitat i mites sobre les vacunacions
a càrrec de Núria Balcells, metge de família de
la UGAP Granollers 1-2
21.30 h Centre Cultural de Marata
Org. Centre Cultural de Marata

Circulació de trens tripulats
11-13 h Circuit de Cal Cavatx
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

04 divendres

Sessió formativa de bàsquet amb Roger Esteller:
Mecànica de tir i diferents accions de tir després
del bot i en moviment. Activitat dirigida als
jugadors i jugadores de la secció de bàsquet del
Patronat Municipal d’Esports. Les persones que
ho desitgin poden assistir-hi d’espectadores
17.15-20 h Pavelló de bàsquet de Corró d’Avall

Espai Zero: taller de manteniment i decoració
de bici i monopatí. Informació: 938 404 624 / pij.
franqueses@lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista
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07 dilluns

Google Images

06 diumenge

10 dijous
Espai Zero: activitats de commemoració del
Dia de la Dona. Informació: 938 404 624 / pij.
franqueses@lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

11 divendres
Sortida al Palau Blaugrana pel partit FC
Barcelona vs CSKA Moscow de l’Eurolliga
de Bàsquet. Preu: 20 euros per als jugadors i
jugadores del Patronat Municipal d’Esports i del
Club Bàsquet Les Franqueses, 25 euros per als
acompanyants menors de 18 anys i 28 euros per
als majors d’edat. Inscripcions: fins al 2 de març
a l’àrea d’Esports, a la Zona Esportiva Municipal
de Corró d’Avall, de dl. a dj. de 9 a 14 h i de 16 a
19 h i dv. de 9 a 14 h. Informació: 938 467 083 /
esports@lesfranqueses.cat
18 h Sortida des del Complex Esportiu Municipal
Espai Zero: activitats de commemoració del
Dia de la Dona. Informació: 938 404 624 / pij.
franqueses@lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

“Quaresma ventosa,
“Setembre
collita granosa;
fruiter,
si massa vent fa, alegre
ni pallai fester”
ni gra”

12 dissabte

14 dilluns

19 dissabte

Teatre: representació adaptada de l’obra El
enfermo imaginario, del dramaturg francès
Molière, a càrrec del Grup de Teatre Siempre
Joven. Comèdia
17.30 h Teatre Auditori de Bellavista
Col·l. Associació Llar d’Avis de Bellavista

Teatre-musical: Grease a càrrec dels alumnes
de 6è de Primària de l’Escola Guerau de Liost.
Informació: ceipgueraudeliost@xtec.cat / www.
gdl.cat
15.15 h Teatre Auditori de Bellavista
Org. Escola Guerau de Liost

Parada informativa de l’ANC. Informació:
lesfranqueses@assemblea.cat
9.30-13.30 h Mercat municipal de Corró d’Avall
Org. Assemblea Nacional Catalana

13 diumenge
Concert primaveral. Coral Sonata, Rondalla
i Casal de la Gent Gran, entre d’altres. Preu:
3 euros i gratuït per als menors de 8 anys. La
taquilla obrirà mitja hora abans del concert
17 h Teatre Auditori de Bellavista
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals
de les Franqueses
Sortida de natura a les Cascades de Riells, al
Montseny. Distància: 5,4 km. Desnivell: 250 m.
Activitat guiada per Agustí Martínez. Inscripcions
i informació: info@lacivica.com
8.30 h Sortida des del Centre Cultural Can
Ganduxer
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall
Celebració del Dia de les Espècies Autòctones.
L’activitat s’engloba en el projecte Teixint Xarxes
per a la custòdia del territori a Espanya, una
iniciativa de la Xarxa de Custòdia del Territori
i de l’Obra Social La Caixa. Es recomana
als participants dur roba còmoda, calçat de
muntanya i aigua per beure. Inscripcions: 934 213
216 / info@associciohabitats.cat
10 h Carrer de Rafael Casanova s/n, a
l’esplanada que hi ha entre la plaça de Francesc
Macià i la riera Carbonell
Org. Associació Hàbitats
Circulació de trens tripulats
11-13 h Circuit de Cal Cavatx
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

Teatre-musical: Grease a càrrec dels alumnes
de 6è de Primària de l’Escola Guerau de Liost.
Informació: ceipgueraudeliost@xtec.cat / www.
gdl.cat
15.15 h Teatre Auditori de Bellavista
Org. Escola Guerau de Liost
Espai Zero: xerrada d’orientació acadèmica en
el marc de l’exposició Fira Guia’t. Informació:
938 404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Caramelles, a les Antigues Escoles de Corró
d’Amunt. Preu: 12 euros, 10 euros per als socis
i sòcies i 8 euros per als menors de 10 anys.
Inscripcions i informació: fins al 25 de març al
649 030 820 (Maria Àngels Pou) / veinscorro@
gmail.com / Facebook: Avv Corró d’Amunt Lfv
14 h Dinar
16 h Cantada de Caramelles
16.30 h Espectacle d’animació
Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró
d’Amunt

16 dimecres
Concert de primavera. Audició dels alumnes de
les agrupacions instrumentals i corals
19-21 h Teatre Auditori Bellavista
Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany

17 dijous
Espai Zero: xerrada d’orientació acadèmica en
el marc de l’exposició Fira Guia’t. Informació:
938 404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

18 divendres
Hola primavera. Activitats familiars: Un balcó,
una flor; circuit de canicròs infantil; art natura;
gimcana infantil; xocolatada; espectacle
itinerant; fotospot; etc. Informació: Bellavista
Activa / 938 616 221 / pladebarrisbellavista@
lesfranqueses.cat
16.30-19 h Parc del Mirador
Espai Zero: xerrada per conèixer els recursos
laborals. Informació: 938 404 624 / pij.
franqueses@lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Google Images

Siempre Joven

15 dimarts

28 dilluns

29 dimarts
Espai Zero: xerrada per conèixer els recursos
laborals. Informació: 938 404 624 / pij.
franqueses@lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

31 dijous
Hora del conte especial en anglès: A taste of the
moon a càrrec de l’escola d’idiomes del municipi
Little English. Activitat recomanada per a infants
a partir de 4 anys
17.30 h Biblioteca Municipal
Espai Zero: taller de novel·la negra. Intriga
i misteri dels autors clàssics i moderns.
Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista
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[ agenda ]
20 diumenge
Diumenge de Rams: benedicció i missa
11 h Marata
11.30 h Corró d’Avall
13 h Corró d’Amunt
22 dimarts
Celebració del Perdó
19.30 h Bellavista
24 dijous
Dijous Sant: missa vespertina de la Cena del
Senyor
17 h Marata
19 h Bellavista
20 h Corró d’Avall
20.30 h Corró d’Amunt
Hora Santa
22 h Bellavista
25 divendres
Divendres Sant: dia de la mort del Senyor
9 h Marata: Via Crucis
10 h Corró d’Avall: Res de Laudes
11 h Bellavista: Via Crucis
18 h Corró d’Avall: Via Crucis
19 h Bellavista: Res de Laudes
21 h Corró d’Amunt: Via Crucis
26 dissabte
Romeria a la Mare de Déu de Fàtima
10 h De Corró d’Avall a Llerona
Celebració de la Passió del Senyor
11 h Corró d’Amunt
17 h Marata
Vetlla Pasqual
20 h Corró d’Avall
20 h Corró d’Amunt
22 h Marata
22 h Bellavista
27 diumenge
Diumenge de Pasqua: dia de la resurrecció
del Senyor
11 h Marata
11 h Bellavista
12 h Corró d’Avall
Org. Parròquies de Santa Coloma de Marata,
Santa Eulàlia de Corró d’Avall, Sant Francesc
d’Assís de Bellavista i Sant Mamet de Corró
d’Amunt
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6a CAMINADA SOLIDàRIA
Ds. 2 d’abril
16.30-20 h Escola Camins (sortida i arribada)
Dos circuits: 6 i 11 km. Xocolatada, taller de
maquillatge infantil i sorteig de productes
dels col·laboradors. Preu: 5 euros.
Inscripcions: de l’1 al 18 de març a la botiga
Ríos Running. Límit de 400 participants
Org. AMPA Escola Camins

ACTIVITATS

www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitatsesportives-i-de-lleure
CASALS INFANTILS MUNICIPALS
Manualitats, jocs, ludoteca, contes, danses,
cançons, xanques, excursions, festes
populars, convivències, etc.
Del 14 de setembre al 30 de juny (de 3 a 11
anys). De dl. a ds. de 16.30 a 18.30 h
CENTRES MUNICIPALS DE JOVES
• Sala esfera (a partir de 17.30 h): fer
treballs en grup, deures o estudiar
• Activitats (de 18.30 a 20.30 h)
De l’1 de setembre al 30 de juny (a partir de
12 anys). De dl. a dv. de 18.30 a 20.30 h
Inscripcions: obertes tot l’any
Informació: 938 405 781 (Bellavista) i 938
466 506 (Corró d’Avall) / casalsinfantils@
lesfranqueses.cat / centrejoves.bellavista@
lesfranqueses.cat i centrejoves.corro@
lesfranqueses.cat
Org. Casals infantils municipals i centres
municipals de joves
EXPOSICIÓ FIRA GUIA’T
Informació i orientació per donar a conèixer
als joves les diferents possibilitats formatives
que s’obren un cop s’acaba l’ESO
Del 14 al 17 de març
Dt. i dc. de 10 a 14 h i de dl. a dv. de 16 a 20.30
h Centre Cultural de Bellavista
Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat
Col·l. Consell Comarcal del Vallès Oriental
ESPAI ZERO
Dt., dj. i dv. de 18 a 20.30 h Centre Cultural de
Bellavista
Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat

CASAL INFANTIL MUNICIPAL DE SETMANA
SANTA

Beatrix Potter

SETMANA SANTA

Ambientat en els contes de Beatrix Potter.
Manualitats, jocs, contes, danses, cançons,
xanques, excursions, festes populars...
Del 21 al 24 de març
De dl. a dv, de 9 a 13 h, al Centre Cultural de
Bellavista i al Centre Cultural Can Ganduxer
Preu: 35 euros per infant i 29,50 euros per
al segon o més germans. Serveis opcionals:
d’acollida de 8 a 9 h, de menjador de 13 a 15 h i
de tarda de 15 a 17 h
Inscripcions: del 29 de febrer al 4 de març
per als infants empadronats al municipi i del
7 a l’11 de març per als empadronats i no
empadronats. Es poden formalitzar al Centre
Cultural de Bellavista dl. de 10 a 13 h i dl., dc.
i dv. de 16 a 18.30 h o al Centre Cultural Can
Ganduxer dt., dj. i dv. de 16 a 18.30 h i dj. de
10 a 13 h
Informació: 938 405 781 (Bellavista) i 938
466 506 (Corró d’Avall) / casalsinfantils@
lesfranqueses.cat
Org. Casals infantils municipals
COLÒNIES JOVES DE SETMANA SANTA
A Cal Ganxo, porta d’entrada al Parc Natural
del Garraf, un espai per gaudir de l’entorn i
desconnectar del dia a dia amb excursions
i activitats a l’aire lliure ideals per conèixer
gent nova
Del 21 al 23 de març
Inscripcions: obertes. Es poden formalitzar al
Centre Cultural de Bellavista dl. de 10 a 13 h i
dl., dc. i dv. de 16 a 18.30 h o al Centre Cultural
Can Ganduxer dt., dj. i dv. de 16 a 18.30 h i dj.
de 10 a 13 h
Informació: 938 405 781 (Bellavista) i 938 466
506 (Corró d’Avall) / centrejoves.bellavista@
lesfranqueses.cat i centrejoves.corro@
lesfranqueses.cat
Org. Centres municipals de joves

“El març s’emporta
“Setembrelafruiter,
culpa
i l’abril,
alegrelai fester”
fruita”

ARTEMISIA, ART & TENDÈNCIES
• Dv. 11 de març, a les 20 h, celebració del
4t aniversari de la galeria i inauguració
de l’exposició Espais somiats de l’artista
Pilar Perdices. Durant l’esdeveniment
es convidarà als assistents a una copa
de cava i es realitzarà el sorteig d’una
obra en petit format de l’artista
De dt. a dv. de 17 a 20 h i ds. d’11 a 13 h
Artemisia, Art & Tendències (carrer de Sant
Ponç, 65, Corró d’Avall)
Informació: www.artemisiacultura.com
Org. Artemisia, Art & Tendències

CURSOS I TALLERS

CURSOS DE FORMACIÓ
• Taller per a emprenedors: viabilitat
econòmica (sessió única). 31 de març.
Dj. de 9.30 a 11.30 h
• Curs d’informàtica (nivell mig, 20 h).
Inici: 5 d’abril. Dt. i dj. de 9.30 a 11.30 h
• Curs d’anglès: preparació per a
l’examen del Preliminary English Test
(PET). Del 18 d’abril al 10 de juny. De dl.
a dv. de 9 a 13 h
Tots els cursos s’imparteixen a Can RibasCentre de Recursos Agraris
Inscripcions i informació: 938 443 040 /
dinamitzacio@lesfranqueses.cat
TALLERS DE L’ESPAI NADÓ-INFANT

www.lesfranqueses.cat/actualitat/cursos

Destinats a persones majors de 65 anys. S’hi
treballa la memòria en períodes de 15 anys.
L’estimulació és molt efectiva perquè cada
participant ha de treballar amb la seva pròpia
memòria i situar-la en uns anys específics
• Centre Social per a la Gent Gran de
Llerona
De l’1 de febrer al 20 de juny. Dl. de 16 a
17.30 h
• Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Del 3 de febrer al 15 de juny. Dc. de 16 a
17.30 h
• Casal d’Avis i Centre Social de Bellavista
Del 4 de febrer al 16 de juny. Dj. de 15 a
17.30 h (nivell I) i de 17.30 a 18 h (nivell II)
• Casal de Gent Gran Les Franqueses
Del 4 de febrer al 16 de juny. Dj. de 16.30
a 18 h
Inscripcions i informació: a les oficines de
l’àrea de Sanitat, Salut Pública i Gent Gran a
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris (938
616 360 / sanitat.gentgran@lesfranqueses.cat)

Taller de dansa en família
Activitat per apropar de manera lúdica la
dansa creativa a la família. Descoberta del
cos i les possibilitats de moviment i expressió
Del 13 de gener al 29 de juny
Dc. de 17.30 a 18.30 h Sala 1 del Centre
Cultural de Bellavista
Preu: matrícula 20 euros més 15 euros/mes
per als socis i sòcies i 20 euros/mes per als
no socis
XXX

iStock

Espai Nadó-Infant

TALLERS DE LA MEMÒRIA I D’HISTÒRIA DE
VIDA

Ioga amb nadons
Activitat per aprendre a exercitar el cos
durant el post part amb seguretat i amor
conjuntament amb el nadó
De l’1 de març al 21 de juny
Dt. de 10 a 11.30 h Sala 1 del Centre Cultural
de Bellavista
Preu: 8 euros/sessió per als socis i sòcies i 10
euros/sessió per als no socis
Inscripcions i informació: lesfranqueses.
espai.nado@gmail.com
Org. Associació Espai Nadó-Infant Les
Franqueses, Grup de Lactància i Criança
Respectuosa

XERRADES-TALLERS DEL PROJECTE FES
CAMÍ EN L’EDUCACIÓ EN FAMÍLIA
Valors per fer-los créixer
A càrrec de Roser Sellés-Coaching&PNL
Dj. 10 i 17 de març, de 17.30 a 19.30 h, al
Centre Cultural de Bellavista
Inscripcions: del 22 de febrer al 4 de març, dt.
i dj. de 10 a 13 h, al 938 405 780 o a
infanciaijoventut@lesfranqueses.cat
Servei de monitoratge gratuït, cal sol·licitarlo en el moment de la inscripció
Col·l. Diputació de Barcelona
CURSOS DE L’ASSOCIACIÓ CÍVICA I
CULTURAL DE CORRÓ D’AVALL
• Tai-txi. De setembre a juliol. Dl. de
19.30 a 21 h. Preu: 20 euros al mes
• Pilates. De setembre a juliol. Dt. de
15.15 a 16.05 h i de 19.30 a 20.20 h. Preu:
20 euros/mes
• Zumba. De setembre a juliol. Dc. de 20 a
20.50 h i dv. de 19.30 a 20.20 h. Preu: 15
euros/mes
• Coral Xeremella. De setembre a juliol.
Dj. de 20.30 a 22 h. Preu: 20 euros/mes
Tots els cursos s’imparteixen a la nau del
Centre Cultural Can Ganduxer
Inscripcions: per Whatsapp al 600 505 849 /
info@lacivica.com
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró
d’Avall
CURSOS DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANT
MAMET DE CORRÓ D’AMUNT
• Pintura. Del 3 al 31 de març. Dl. i dj. de
17 a 19 h. Preu: 22 euros/mes per a una
sessió setmanal i 32 euros/mes per a
dues sessions setmanals. Inscripcions
i informació: 630 714 344 (Elisa Martínez)
• Tai-txi. De l’1 al 29 de març. Dt. de
19 a 20 h. Inscripcions i informació:
938710621 (Glòria Puig)
• Cant coral. De l’1 al 29 de març. Dt. de
20.30 a 22 h. Inscripcions i informació:
609 120 832 (Rosa Estrada)
Tots els cursos s’imparteixen a les Antigues
Escoles de Corró d’Amunt
Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró
d’Amunt

L’agenda queda subjecta
a possibles canvis.
www.lesfranqueses.cat
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[ grups polítics ]
Francesc Colomé
Portaveu del grup polític municipal Convergència i Unió (CiU)
En el proppassat Ple de gener se’ns va sol·licitar informació d’una despesa de 385 euros del dia 28 de desembre. L’alcalde va donar les explicacions adients com no podia ser d’altra manera, aquesta despesa és publica i aprovada per la Junta de Govern. Es tractava d’una sessió
de treball que es va realitzar a Premià amb tot l’equip de govern (6 regidors) i 5 funcionaris del comitè directiu (secretari, interventor/gerent,
coordinador general de l’àrea de territori, cap de l’assessoria jurídica i cap del gabinet d’alcaldia). Aquesta jornada de treball va començar
a les 9 h del matí i va finalitzar a les 18 h de la tarda. La despesa pagada inclou el lloguer de la sala equipada amb projector i ordinador, l’esmorzar i el dinar dels 11 assistents. I per què fora del municipi? Són tècniques de treball que moltes empreses fan servir. La concentració
en la feina a realitzar és molt millor. En què va consistir la jornada? Doncs donar forma al document del Pla d’Actuació Municipal 2016-2019
on vam validar les línies estratègiques a seguir i que consta de més de 200 accions que milloraran substancialment en els propers anys el
nostre municipi. Aquest document el presentarem al mes de març i el podreu trobar íntegrament al web municipal. I per què expliquem això?
Doncs perquè a través de les xarxes socials, de tweets anònims i de comentaris de persones amb molta ignorància i mala fe s’han dedicat a
anar escampant falsedats. I les coses són com són, aquesta és la única veritat i no ens hem d’amagar de res i més si es fan dins de l’estricte
legalitat. Encara que alguns no els hi agradi, seguirem treballant pel nostre poble!

àlex Vega
Regidor del grup polític municipal Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E)
EL GOVERN HA D’OBEIR ELS MANDATS DEL PLE. A ILFC veiem cada cop amb més indignació com el govern en “minoria” de CiU incompleix
els mandats del ple. Ens trobem amb fets tan greus com l’incompliment de l’obligació -per moció-, de complementar per part de l’ajuntament
les beques menjador que compleixen els requisits però no són cobertes pel Consell Comarcal i la Generalitat per manca de fons. El govern
es limita a esperar augments de les partides d’aquestes administracions i no assumeix amb fons propis les beques restants, que a dia d’avui
són 22 beques sense atendre. Potser és que volen esperar a final de curs per actuar? La lluita que portem mesos impulsant des d’ILFC i la
moció que es va aprovar al ple de desembre ho diuen ben clar: s’han de cobrir totes les beques des del primer dia del curs, garantir el dret
a l’alimentació de la infància no admetent demores i disposant de recursos per fer-ho. Un altre incompliment és que cal establir la comissió
que realitzi la proposta de reglament d’ajuts a la ciutadania per fer front a les obligacions fiscals municipals, per avançar cap un sistema més
progressiu segons la renda i amb criteri de justícia social. Al mateix ple es va aprovar una moció que donava un mes per activar la comissió,
restem a l’espera encara. Potser aquesta actitud del govern es deu a que es sent en majoria gràcies als recurrents vots de suport que rep
d’ERC i PP. Sospitem que això explicaria perquè no té cap intenció sincera de consultar-nos i deixar-nos opinar sobre els grans temes municipals, com el nou concurs de gestió de residus, el més important en cost per l’ajuntament. www.lesfranquesesimagina.org.

Juan Antonio Corchado
Portaveu del gup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
(PSC-CP)
GASTOS INNECESARIOS y EXCESIVOS DEL GOBIERNO DE COLOMé. Lo que para todo el mundo es una cena navideña de empresa, lo decimos por las fechas, ya que se celebró el 28 de diciembre, parece ser que el gobierno del sr. Colomé lo llama “reunión del programa de actuación municipal”. El sr. Colomé invita a comer a los 5 regidores de CiU, más 5 acompañantes a un restaurante a Premià de Mar, el restaurante
se llama el Paller, “pinta bien”, por eso será que el menú de estas personas nos costó 35 euros por cada uno de los asistentes a esta comida de
“trabajo”, porque el sr. Colomé invita pero paga con el dinero de todos los vecinos de les Franqueses del Vallès. La broma de que se reuniera
supuestamente a trabajar nos costó a todos 385 euros, gran menú, cualquier empresa privada que gestione bien sus recursos lo máximo que
paga de dieta a sus trabajadores son 10 euros por menú, ustedes se gastan 35 euros, como se nota que el dinero no es suyo y que nuevamente
utiliza el dinero de todos nuestros vecinos para favorecer a las personas que van en su lista, es una vergüenza sr. alcalde y por cierto, tan
privada era la reunión supuestamente de trabajo que no se podía celebrar en ningún restaurante de les Franqueses del Vallès, ¿consideraban
que era poco oportuno que se les viera?, ¿no les gusta madrugar que empiezan a trabajar a la hora de comer?, ¿que nuestro ayuntamiento no
tiene salas de reunión adecuadas que es necesario ir a un restaurante?, ¿aprenderá algún día a gobernar desde la austeridad? Ya nos dejó
claro que no tenía intención de bajarse el sueldo. ¿Vamos a tener que aguantar estos excesos durante los años de esta legislatura?
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àngel Profitós
Portaveu del grup polític municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal
(ERC-AM)
BON DIA A TOTHOM. Un llapis mai no dibuixa sense una mà, diu la cançó de Lax’n’Busto. Una sentència judicial ha condemnat en primera
instància, a dos antics funcionaris de l’ajuntament (secretari i arquitecte municipal) a 7 anys d’inhabilitació especial ja que la seva actuació
va permetre la construcció i obertura del centre Mercadona a les Franqueses allà on no tocava, allà on no és podia (no és pot a data d’avui)
ubicar una superfície comercial com aquesta. El govern ja ha manifestat la seva voluntat de “salvar” Mercadona. Com? Demanant, ara, una
modificació urbanística que inclogui aquella parcel·la. I fent que tingui la mateixa qualificació que la Rambla de Corró d’Avall, o el Carrer
Girona de Bellavista. Així, unes llicències atorgades (la d’inici de l’activitat encara avui provisionalment) al seu dia amb un alcalde del PSC i
que la sentència deixa clar que són il·legals i nul·les quedarien legitimades a la pràctica amb un alcalde de CiU. Això ho farien per una petita
empresa franquesina? Nosaltres no hi jugarem a aquest joc. Defensem el comerç local i de proximitat, ubicat allà on toca, i qualsevol modificació ha de servir per potenciar-lo d’acord amb les associacions de botiguers i comerciants. Preocupació pels llocs de treball en cas de
tancament? Tota, tota, tota. Cal, al costat dels treballadors/es i els seus representants sindicals fer totes les accions perquè l’empresa (una
empresa en expansió) asseguri la seva reubicació en centres propers. Tenim la impressió que la justícia ha condemnat el llapis dels funcionaris. El vots d’ERC no serviran perquè la mà dels polítics continuï dibuixant. Salut i República catalana!

Francesc Torné
Portaveu del grup polític municipal Convergència per Les Franqueses (CpF)
QUÈ PASSA ARA AMB ELS PERMISOS DEL CAS MERCADONA QUE HAN ESTAT ANUL·LATS PEL TRIBUNAL? El govern municipal està
descol·locat després d’anul·lar-se les llicències per obres i per activitat comercial a l’establiment Mercadona. En l’expedient municipal hi havia certificats que eren incorrectes i tot i així es va fer la concessió, que ha donat com a resultat la condemna a l’exsecretari i a l’exarquitecte
municipals a 7 anys d’inhabilitació pública per aquest fet. El govern municipal que l’any 2008 va presentar una moció de censura per arreglar
qüestions i fer actuacions que, segons els seus membres, l’Ajuntament no havia fet fins a aquell moment i va prendre diversos acords en
benefici d’expedients, com el cas Mercadona. Anys més tard, el Tribunal de Catalunya ha sentenciat que aquest expedient es va concedir
incorrectament amb documents falsificats. Sens dubte, és bastant incomprensible que els partits que van signar la moció de censura el primer que fessin en arribar a l’Ajuntament fos donar llicències incorrectament amb la complicitat dels funcionaris públics. És veritat, doncs,
que van fer coses que mai s’havien fet a l’Ajuntament, coses que diferents grups polítics municipals que estaven al govern van denunciar a la
Fiscalia i que ara no se sap com s’han d’arreglar ni tenen cap mena d’explicació.

Javier Álvarez
Portaveu del grup polític municipal Partit Popular de Catalunya (PPC)
DIÁLOGO, LA MEJOR FORMA PARA LLEGAR A ACUERDOS. Si hay una gran característica que nos diferencia a los seres humanos de los
animales es la capacidad que tenemos para dialogar. Es una característica inherente al hombre y de gran importancia, puesto que es la
acción que se da entre dos o más personas con el fin de intercambiar ideas, expresiones, palabras y puntos de vista. Es tan importante que
sin diálogo, difícilmente existiría sociedad alguna. Hoy en día, el concepto de diálogo lo utilizamos mucho, especialmente al referirnos a la
tolerancia y al respeto que deben siempre predominar en la sociedad. Es normal que existan diferencias, pero justamente el diálogo supone
siempre el ejercicio de escuchar al otro y conocer su forma de opinión, su pensamiento y sus ideas. Después de escucharle, podemos estar
de acuerdo o no; pero lo importante es saber llegar a concesiones y a acuerdos, precisamente mediante el diálogo. Es realmente útil para
resolver problemas, conflictos, peleas entre personas o incluso de países. En todos estos casos, el problema a resolver siempre llegará a
mejores resultados si esa solución se busca a través del diálogo. Antes de sentarnos a dialogar, es muy importante estar abiertos a escuchar,
a analizar y a expresar nuestra opinión con tranquilidad, sin ofuscación. Hay que explicar los motivos, las razones y los porqués. Y para terminar, es muy importante que todas las partes estén dispuestas a “ceder”. Tarde o temprano se llegará a algún acuerdo aunque este implique
sacrificio; el sacrificio también tiene que ser compartido. ¡Para evitar cualquier conflicto, lo mejor es dialogar!
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