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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
2

Ajuntament de les
Franqueses

@lesfranqueses

Ajuntament de les
Canal les Franqueses
Franqueses del Vallès
del Vallès
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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ editorial ]

[ sumari ]
Encetem el 2016 deixant enrere un 2015
políticament intens en tots els sentits.
Hem viscut fins a tres jornades electorals al llarg de l’últim any, però les
Franqueses ha seguit el seu ritme d’activitats, de festes, gràcies a la força de
totes i tots els que hi vivim, la nostra
gent. Fa unes setmanes, em vaig trobar en Miquel, un veí de Corró d’Avall
que ja és gran però que encara passeja
amunt i avall i que, quan cal, s’acosta a
l’ajuntament. En anar-lo a saludar, en
Miquel em deia que estava prou bé, que
l’edat no perdona, però que duu una vida
tranquil·la i pacient.

Tant a Llerona com a Marata, Corró
d’Amunt, Corró d’Avall i Bellavista hi ha
un col·lectiu que es mou amb energia.
Parlo de la gent gran, de tots els nostres veïns i veïnes que, amb un envejable esperit per
passar-ho bé i no deixar passar cap oportunitat, s’engresquen i dinamitzen cadascun
dels nostres pobles. Molts d’ells han participat a les diverses activitats i sortides que
organitza l’àrea de Gent Gran de l’Ajuntament, i cal reconèixer que totes elles han estat
un èxit. Algunes de les sortides que han fet han estat la visita al Liceu, a la vila de Sitges
o a la costa brava. També hi ha hagut temps per celebrar la Setmana Cultural i les festes
de la vellesa de cada poble, d’assistir a xerrades sobre salut, de fer esport, d’iniciar-se
a la informàtica o de treballar la memòria en petits tallers.
Podem estar contents de la dinamització d’aquesta part de població. I a tot això cal sumar-hi bones notícies: en primer lloc, el primer aniversari del Centre Social per la Gent
Gran de Llerona. Per altra banda, la celebració dels 10 anys de la Residència Les Franqueses, i per últim, la signatura d’un conveni entre l’Ajuntament i la Fundació Privada
de les Franqueses per a la Gent Gran per desenvolupar un programa d’atenció a la gent
gran en situació de necessitat i fragilitat, un programa que vam presentar i engegar el
mes de desembre passat. Crec que cal subratllar els avantatges d’aquesta col·laboració.
El programa va dirigit a persones majors de 65 anys, empadronades a les Franqueses,
que es trobin en situació de fragilitat i que presentin dificultats en aspectes socials i
personals i que, per diferents motius (econòmics, socials, familiars i/o de l’entorn), no
tinguin cobertes algunes necessitats. El conjunt de serveis que es facilita és molt ampli:
menjador, bany, perruqueria, podologia i bugaderia, a més de transport adaptat en els
casos que es requereixi. Si em torno a trobar en Miquel i es dóna el cas que necessita
ajuda, afortunadament ara tenim més eines per oferir-li un cop de mà, perquè el conveni
ja és una realitat.
Espero que no només siguem nosaltres els qui vegem amb bons ulls les celebracions i
actes que s’organitzen per a la nostra gent gran. No canviarem. Seguirem treballant en
tot allò que els pugui ser d’ajuda i utilitat.
No voldria acomiadar-me sense desitjar-vos un feliç 2016, en bona companyia, i que
s’acompleixin tots els vostres projectes i desitjos. Seguim!

Francesc Colomé i Tenas Alcalde
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[ actualitat ]
L’Ajuntament entrega la Medalla d’Honor
a l’empresari Marcel Camps i Bellonch

4

E. Garrell

E

l 16 de desembre passat va ser un dia molt feliç per a l’empresari franquesí Marcel Camps i Bellonch, ja que l’Ajuntament
li va fer entrega de la Medalla d’Honor del municipi, “un homenatge per haver dedicat els seus esforços a millorar la vida
dels seus conciutadans i conciutadanes”.
Camps va néixer el 1937 a Granollers. El 1960, però, ja va fer cap a
les Franqueses, ja que hi va conèixer la seva futura dona, Eulàlia Pou,
amb qui es casaria al cap de dos anys. El 1965 va fundar l’empresa
ElectroSae, ara coneguda com a ElectroCamps, amb seu a la plaça
de l’Escorxador, empresa que encara dirigeix amb els seus fills, David i Sílvia. L’any 1991 va rebre de mans de l’aleshores president de
la Generalitat, Jordi Pujol, la Medalla i la Placa President Macià pel
seu esperit emprenedor i la seva constància en el món empresarial.
Però a banda de l’àmbit laboral, Camps va ser, des de la seva
arribada a les Franqueses, partícip del teixit associatiu del municipi,
contribuint a la seva diversitat i pluralitat. Així, el 1967 va formar part
de la junta fundadora del Casal Parroquial de Corró d’Avall i també
va implicar-se amb la junta de la Germandat de Sant Sebastià i de
Sant Antoni Abat, que es dedicava a auxiliar les persones més necessitades.
En l’àmbit esportiu va contribuir a la creació del Club Futbol Les
Franqueses, amb el qual encara col·labora, amb, entre d’altres accions, el patrocini des de fa 35 anys del torneig de futbol que porta el
nom de la seva empresa. Juntament amb l’esport, el col·lectiu de les
persones grans també ha rebut l’atenció i el suport de Camps. No en
va, va ser un dels patrons fundadors en la constitució de la Fundació
Privada de les Franqueses per a la Gent Gran el 2001, entitat que va
aconseguir un dels projectes més ambiciosos del municipi: la construcció de la Residència Les Franqueses.
Però Marcel Camps també es va implicar directament en la gestió política del municipi, ja que entre 1969 i 1978 va ser primer tinent
d’alcalde i regidor de les àrees d’Hisenda, Urbanisme i Esports.

Marcel Camps, ensenyant la medalla en una sala plena d’amics i família

Just abans d’acabar el seu discurs i entregar-li la medalla, Francesc Colomé va dedicar-li les següents paraules: “Marcel, ets un
exemple a seguir d’esforç, paciència, constància i dedicació als altres. En representació de les Franqueses: gràcies”.
A continuació l’alcalde li va posar el pin amb l’escut del municipi
a la solapa de l’americana i li va entregar la medalla entre aplaudiments. També va donar un ram de flors a l’esposa de Camps.
En el seu parlament, Marcel Camps va dedicar paraules d’agraïment als membres del consistori, “tot i que no he fet mai res amb
l’objectiu de rebre un reconeixement, sempre he cregut que el que
he fet no era extraordinari, sinó que formava part del camí ordinari
de la vida, del que ha de ser”, va dir. També va dir que tot el que ha
fet no es pot fer sol i que ha tingut la sort de comptar amb un bon
equip en tots els àmbits de la vida, “a l’empresa, a la família i també
a les entitats on he col·laborat”. En aquest aspecte va voler recordar
expressament Antonio Bosque i Lluís Rams.
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Nou programa d’atenció a les persones
grans en situació de necessitat i fragilitat
El programa és fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament i la Fundació
Privada de les Franqueses per a la Gent Gran

M. Viure

L

’Ajuntament i la Fundació Privada de les Franqueses del Vallès per a la Gent Gran van presentar el programa d’atenció a
les persones grans del municipi en una sessió informativa que
va tenir lloc el 25 de novembre a la sala de plens de l’ajuntament. El programa va dirigit a persones majors de 65 anys, empadronades a les Franqueses, que es trobin en situació de fragilitat i
que presentin dificultats en aspectes socials i personals i que, per
diferents motius (econòmics, socials, familiars i/o de l’entorn), no
tinguin cobertes aquestes necessitats. El conjunt de serveis que es
facilita és molt ampli: menjador, bany, perruqueria, podologia i bugaderia, a més de transport adaptat en els casos que es requereixi.
El programa és fruit del conveni que el mes de juliol passat es va
signar entre l’Ajuntament i la Fundació i que compta amb el suport
dels gestors de la Residència Les Franqueses (el Grup Mutuam) i de
l’Institut Català de la Salut –que proporcionen els recursos personals i materials perquè tots els serveis es realitzin amb les màximes
garanties de qualitat professional i humana. Així doncs, el conjunt
de serveis s’ofereix a la Residència Les Franqueses ubicada al carrer
de Sant Josep, 29, a Corró d’Avall.
La regidora de Sanitat, Salut Pública i Gent Gran, Rosa Maria
Pruna, i l’exregidora de Polítiques Socials, Marina Ginestí, van explicar que el cost dels serveis estarà subvencionat. Aquells usuaris i
usuàries que no puguin assumir-lo el rebran gratuïtament. En canvi, per a les persones que puguin fer front a la despesa, tot i que
no serà a cost zero, s’oferirà a un preu molt econòmic. El cost dels
serveis es fixarà segons criteris socioeconòmics que valoraran els
treballadors i les treballadores socials de l’Ajuntament de manera
particular. Pruna va ressaltar que l’atenció que s’ofereix és flexible
i personalitzada ja que els usuaris i usuàries podran seleccionar
aquells serveis que més els interessen.
L’alcalde, Francesc Colomé, va destacar que el desenvolupament
del programa es finança a través d’una aportació anual de 6.000 euros per part de l’Ajuntament i una altra de 6.000 euros més per part
de la Fundació. A més, segons l’alcalde, “enguany un particular de
les Franqueses, ha fet, voluntàriament i generosa, una aportació de
12.000 euros”.
El doctor Ramon Velayos, membre del patronat de la Fundació
Privada de les Franqueses del Vallès per a la Gent Gran, va mostrar-se satisfet de la implicació de les diverses institucions ja que

S’ofereixen serveis de màxima qualitat a un cost zero o molt econòmic

possibilita l’optimització dels recursos de què disposen per treballar
per la millora de la qualitat de vida de les persones grans –objectiu
primordial de la Fundació. La directora de la Residència Les Franqueses, Núria Porcel, va repassar els aspectes més tècnics i específics del programa.
El programa també preveu impulsar altres accions, com ara
grups d’ajuda mútua, tallers d’estimulació cognitiva, psicomotricitat
adaptada, etc. Una de les primeres accions, que també es va donar
a conèixer a la sessió informativa i que sorgeix en el marc del conveni subscrit entre l’Ajuntament i la Fundació, és l’assessorament i
curs de formació per a familiars i/o cuidadors que atenen persones
grans amb malalties cròniques i dependència.
Aquí podeu obtenir més informació sobre el programa
d’atenció a la gent gran així com els passos a seguir per rebre
l’assessorament i participar en el curs de formació per a
familiars i/o cuidadors que atenen persones grans amb malalties cròniques i dependència. També podeu
dirigir-vos a les oficines de l’àrea de Sanitat,
Salut Pública i Gent Gran (Camí Antic de Vic, 10.
Corró d’Avall) o contactar-hi a través del 938 616
360 o de sanitat.gentgran@lesfranqueses.cat.
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[ actualitat ]
Carles Guinart,
Neix L’Orquestrina
l’avi més gran de
Franquesina
Marata, fa 100 anys La formació vol recordar la música

de generacions anteriors amb una
base instrumental de vent i percussió

M. Viure

E
En un segle Guinart ha vist créixer la família fins a les quatre generacions

L

’avi de Can Ramis de Marata, Carles Guinart, va complir 100
anys el passat 5 de desembre envoltat dels seus fills, néts i
besnéts. L’alcalde, Francesc Colomé i la seva dona van voler
acompanyar l’homenatjat i regalar-li un record de la façana
de l’edifici consistorial i un ram de flors.
Carles Guinart ha dedicat la seva vida al camp, especialment a
l’explotació ramadera de vaques lleteres. Als 100 anys només es
queixa del mal del maluc i de la pèrdua d’oïda però ajudat d’una crossa passeja i rep amb empenta i caràcter la visita. Sense perdre detall
de cap explicació no dubta a dir tot allò que pensa i amb alegria explica una pila d’anècdotes. Quan l’alcalde i la seva dona s’acomiaden
i prometen tornar l’any vinent, Guinart ho agraeix i adverteix amb un
gran somriure que per viure tant cal pujar i baixar moltes muntanyes.

6

l 22 de novembre passat, dia de Santa Cecília -patrona de la
música-, es va donar a conèixer L’Orquestrina Franquesina,
un nou projecte musical amb seu a les Franqueses. La formació, impulsada per Ismael Salido, pretén ser un homenatge als pares i avis d’aquests músics a través de la música que va
acompanyar aquelles generacions i que perdura malgrat el pas del
temps.
L’Orquestrina Franquesina compta amb un ampli ventall d’instruments (acordió, contrabaix, bateria, percussió, trombó, trompeta
1a, trompeta 2a, saxo tenor, saxo alt, clarinet) que toquen els músics
següents: Ismael Salido, Josep Vila Campabadal, Albert Peix, Marc
J. Bergadà, David Tialiano, Joseba Gallego, Iu Boixader, Ferran Puig,
Juanjo Molina, Albert Cruz i Tony Fernandez.
L’Orquestrina Franquesina s’ha presentat en societat amb
el llançament d’un vídeo promocional que podeu veure al
seu web (escanegeu aquest QR) i que ha realitzat amb la
col·laboració del Patronat Municipal de Cultura, Educació,
Infància i Joventut. Actualment la formació musical encara
no ha anunciat cap concert, però a més del web posa a l’abast
diverses plataformes digitals per comunicar les
seves novetats: Facebook, Twitter i Youtube.
678 695 007
lafranquesina@gmail.com

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

La Policia Local col·laborarà amb els
caçadors en les batudes de senglars
per evitar accidents

E

l Ple de l’Ajuntament del 26 de novembre va aprovar una moció
presentada pel grup municipal de CiU en relació a la problemàtica del senglar. Un dels punts que contempla la proposta
és el de col·laborar amb la societat de caçadors per donar-los
el suport de la Policia Local de les Franqueses, en coordinació amb
els Mossos d’Esquadra, i, si cal, tallar algun camí en el moment en
què es fan les batudes per evitar accidents.
En la moció també es demana a la Generalitat que hi hagi una
coordinació a nivell comarcal quan es faci més d’una batuda perquè
siguin més efectives, així com que es revisin les assegurances agràries a través d’Agroseguro perquè cobreixin els danys que aquests
animals causen a les collites dels pagesos.
La proposta, aprovada amb els vots dels grups de CiU, PSC-CP i
ERC-AM, també inclou revisar els vorals dels camins i carreteres i
impulsar les seva neteja per afavorir la visibilitat dels senglars, així
com promoure la retirada de canyes a les lleres de les rieres.
La regidora d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat, Rosa Maria
Pruna, va destacar que la coordinació entre caçadors i policia a les
comarques gironines havia donat bons fruits i s’havien caçat molts
més animals que abans. “És per això que en volem copiar el model”,
va dir.
ILFC-E va demanar de deixar el punt sobre la taula per poder
afegir més temes a la moció, com ara l’elaboració d’un pla tècnic

de gestió cinegètica, buscar solucions a la problemàtica de la caça
menor al municipi o com s’han de cobrir les despeses que tenen els
caçadors quan fan batudes extres.
Altres mocions
El Ple va aprovar per unanimitat una moció presentada per CpF sobre el cobrament de subvencions de diversos serveis per part de la
Generalitat. CiU i ERC-AM van votar-hi a favor després que el regidor
de CpF, Francesc Torné, retirés del punt la part en què es demana
que es reclami per via judicial el pagament de les quantitats compromeses de les subvencions de les llars d’infants, l’escola de música i
el Pla de Barris, si això no s’aconsegueix per via administrativa.
Una altra moció que va prosperar va ser la que es va presentar
per donar suport a la resolució 1/XI aprovada pel Parlament de Catalunya a la sessió del 9 de novembre de 2015 sobre l’inici del procés de
creació d’un estat independent i la desconnexió de l’Estat espanyol.
Es va aprovar amb 13 vots a favor. En contra van votar-hi els regidors
del PSC-CP i el del PP.
Els grups del PSC-CP i ERC-AM van portar una moció en defensa
de la rebaixa de l’IVA cultural. Van votar-hi a favor tots els partits a
excepció del PP. L’altra proposta presentada pel PSC-CP, en què es
defensa l’exercici efectiu del dret a vot de les persones amb discapacitat intel·lectual, sí que es va aprovar per unanimitat.

Completat l’asfaltat
de Can Mariano

L

’Ajuntament ha asfaltat el tram de camí de Can Mariano, a
Corró d’Avall, que faltava per pavimentar, és a dir, des del
camí del Cementiri fins a la carretera de Cànoves. Amb
aquesta intervenció finalitza l’actuació que s’ha dut a terme a
la zona per afavorir la mobilitat. Abans de l’estiu ja es va asfaltar el
tram del camí de Can Mariano que va des del camí del Cementiri fins
a l’avinguda de la Sagrera així com la part del camí del Cementiri
que connecta amb el carrer de Joan Maragall. També va pavimentar
l’aparcament que hi ha just davant de l’Escola Camins.
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[ actualitat ]
Bonificacions a les 192 beques per a
factures de l’aigua extraescolars

E

l Servei Municipal d’Aigua de les Franqueses, gestionat per
Sorea, facilita informació sobre les bonificacions possibles
per a aplicar a les factures de l’aigua dels ciutadans i ciutadanes del municipi a la seva pàgina web. S’hi especifiquen
els paràmetres per beneficiar-se de bonificacions en el cànon de
l’aigua, com també quines són les tarifes a les Franqueses, les pensions mínimes contributives, els col·lectius d’especial protecció i
les condicions per a famílies amb membres a l’atur. Si ho prefereiu
també podeu rebre informació presencialment dirigint-vos a l’Ajuntament (carretera de Ribes, 2) el segon i quart dimarts del mes, de
10 a 14 h.
Aquí trobareu el web de Sorea on seleccionant
l’opció Barcelona - Les Franqueses al
cercador podreu consultar tota la informació
relativa a les tarifes de l’aigua al municipi.
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A

quest curs escolar 192 infants de les Franqueses poden
gaudir d’activitats lúdiques, culturals i esportives gràcies
a les beques extraescolars gestionades per l’àrea de Polítiques Socials. Els ajuts concedits suposen una inversió de
49.709,70 euros. A la convocatòria van presentar-se 440 sol·licituds.
De les 248 sol·licituds denegades, 98 han estat rebutjades per no
complir la normativa i 150 s’han desestimat per no assolir la nota
de tall.
En anys anteriors s’oferien ajuts per a atendre aquells casos
d’infants i adolescents que es trobaven en una situació considerada
de risc social. Tanmateix, aquest curs s’ha optat per obrir la convocatòria a tota la població i crear una partida específica. Així, en base
al Reglament de concessió d’ajuts econòmics per a la realització
d’activitats d’estiu i/o activitats extraescolars de lleure, esportives,
culturals o socials, aprovat pel Ple celebrat el 26 de febrer passat,
l’ajut per a activitats extraescolars s’ha convertit en un ajut universal per a totes aquelles famílies empadronades a les Franqueses.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Estalvi energètic
als sistemes
municipals

Rehabilitacions a
Bellavista

N. Maynou

L

a Junta de Govern Local del 10 de desembre va aprovar contractar l’empresa Open Energy 2012, SL per a la implantació
d’un sistema per a la gestió de l’eficiència energètica dels
consums i subministraments dels equipaments municipals
i l’enllumenat públic de les Franqueses.
L’Ajuntament ha comprat a aquesta empresa l’aplicació Gemweb,
una eina que permetrà al consistori controlar la despesa de totes les
pòlisses contractades de llum i de gas amb l’objectiu d’aconseguir
una major eficiència energètica, que amb tota seguretat comportarà
un estalvi econòmic.
Amb aquest programa l’àrea d’Obres i Serveis podrà consultar,
entre d’altres, les següents informacions, de forma senzilla i ràpida:
el seguiment del comportament elèctric i de gas (consums, costos
i emissions) de les diferents connexions de serveis; comparatives
dels diferents punts de consum en gestió; la detecció d’errors en la
facturació; la validació de factures; les reduccions de potència; o la
detecció d’impostos elèctrics evitables.
Previ a la contractació d’aquest sistema, l’Ajuntament ja havia
pres la decisió de reduir les potències contractades de fins a nou
punts de subministrament elèctric del municipi, que s’estima que
estalviaran uns 40.000 euros anuals a les arques municipals.
Amb l’aplicació d’aquesta mesura, l’Ajuntament continua amb
la línia de redimensionar els consums d’energia dels equipaments
municipals i de l’enllumenat públic amb l’objectiu d’aconseguir un
sistema més eficient i sostenible.

La rehabilitació de la finca del carrer Ponent, 22

J

a s’ha iniciat la rehabilitació dels edificis que van sol·licitar-ho
ara fa uns mesos, responent a la segona convocatòria d’ajuts
(any 2015) del Pla de Barris de Bellavista. De les 11 comunitats que van sol·licitar els ajuts finalment són 7 les benefici-

àries.
El pressupost per a aquesta convocatòria d’ajuts a la rehabilitació 2015 és de 233.235,65 euros. S’aniran obrint convocatòries
d’ajuts fins que s’esgoti el pressupost global del programa d’ajuts
a la rehabilitació del Pla de Barris. Fins ara s’ha fet una convocatòria anual. Els ajuts atorgats en la convocatòria del 2014 van ser
de 116.764,35 euros, que van contribuir a una gran millora de les
condicions de les finques.

El Pla de Barris de Bellavista contractarà
24 plans d’ocupació

E

l Servei d’Ocupació de Catalunya ha concedit la subvenció
Treball als Barris 2015 al Pla de Barris de Bellavista, que va
sol·licitar aquesta ajuda en col·laboració amb l’àrea de Dinamització Econòmica per a la contractació de plans d’ocupació
que treballin directament o indirecta en la millora del barri.
Resolta la convocatòria, l’Ajuntament ha obtingut 188.337,84
euros a destinar, durant el 2016, a la contractació de 24 nous plans

d’ocupació (20 auxiliars de manteniment, 1 tècnic d’inserció laboral,
2 tècnics mitjans i 1 prospector d’empreses i comerços). La durada
dels contractes serà de 6 mesos.
Aquest és el cinquè any que l’Ajuntament s’acull a aquesta convocatòria. El regidor del Pla de Barris, Moisés Torres, es mostra satisfet que un any més des del SOC es doni suport a desenvolupar els
projectes del Pla de Barris i s’ajudi a la contractació de persones.
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[ reportatge ]
20a Fira Mercat de Nadal i 11a Fira d’Entitats
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Totes les fotografies al Flickr
Ajuntament de les Franqueses del Vallès
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[ reportatge ]
5a Festa de la Mongeta del Ganxet i 4t Concurs de Cuina
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Totes les fotografies al Flickr
Ajuntament de les Franqueses del Vallès
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[ espectacles ]
10è Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars

HISTòRIES DE TUMBUkTú
16 de gener

Arcattia
18 h Casal Cultural de Corró d’Avall
Espectacle de música recomanat per a infants de 3 a 6 anys. Durada: 55 min.
Una història d’aventures i valors de la mà d’en Malik, basada en contes
tradicionals d’arreu del món i acompanyada per músiques de Vivaldi.
Actriu: Sílvia Ricart - Violoncel: Lluís Heras - Violí: Quim Térmens

AMAIzING
30 de gener

Melanie

18 h Teatre Auditori de Bellavista
Un nou concepte de màgia per a tota la família. Durada: 70 min.
Una de les poques noies il·lusionistes del nostre país que reivindica el seu
paper. Màgia musical amb un toc diferent i molt còmic.
Direcció: Mag Lari - Interpretació: Melanie

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

MORT D’UN vIATjANT
09 de gener

El Partiquí de Barcelona

21 h Teatre Auditori de Bellavista
Drama. Durada: 140 min.
La història d’un viatjant somniador, aliè a totes les dificultats que la vida li
planteja. El somni americà que no va resultar com ell hauria volgut.
Autor: Arthur Miller - Direcció: Marina Julià

EL NOM
23 de gener

L’Escotilló de Vilanova i la Geltrú

21 h Teatre Auditori de Bellavista
Comèdia dramàtica. Durada: 95 min.
Disputa entre familiars i amics que treu a la llum vells rancors i secrets
enterrats.
Autors: M. Delaporte i A. Patellière - Direcció: Neus Domènech i Joan Vives
Venda d’entrades 1 h abans de l’espectacle 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!
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Organitza:

Amb el suport de:

“Setembre fruiter,
alegre i fester”

[ agenda ]
19 dimarts

26 dimarts

Concert d’Any Nou amb l’Orquestra Maravella.
Preu: 18 euros i 15 euros (anticipades, majors
de 65 anys, pensionistes, aturats i menors de 25
anys). Venda d’entrades anticipades, a partir del
14 de desembre i fins al dia abans del concert, a
les taquilles del Casal Cultural de Corró d’Avall
i del Teatre Auditori de Bellavista (de dl. a ds. de
17 a 21 h; i ds. de 10 a 14 h) o per internet a www.
codetickets.com. També el dia de la funció, fins a
2 h abans a la taquilla. Informació: 938 466 506
19 h Teatre Auditori de Bellavista

Espai zero: taller de circ. Informació: 938 404
624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Espai zero: taller de circ. Informació: 938 404
624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

21 dijous

28 dijous

Espai zero: preparació pel Concurs de
Comparses del Carnestoltes. Informació: 938
404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Espai zero: preparació pel Concurs de
Comparses del Carnestoltes. Informació: 938
404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

08 divendres

22 divendres

29 divendres

Espai zero: jocs de taula. Informació: 938 404
624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Espai zero: jocs de taula. Informació: 938 404
624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

10 diumenge

23 dissabte

Sortida de natura de Corró d’Amunt a Samalús
per visitar el poblat ibèric del Puig del Castell.
Inscripcions i informació: info@lacivica.com
8.30-14 h Centre Cultural Can Ganduxer
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

Excursió dels casals infantils municipals al
CaixaFòrum Barcelona i excursió dels centres
municipals de joves a l’Skating de Barcelona.
Inscripcions i informació: 938 405 781 (Bellavista)
i 938 466 506 (Corró d’Avall) / infanciaijoventut@
lesfranqueses.cat
9-17 h Sortides des del Centre Cultural de
Bellavista i Centre Cultural Can Ganduxer
Org. Casals infantils municipals i Centres
municipals de joves

4a Campanya de donació de sang de l’Escola
Colors. Els alumnes de 4t de Primària
acompanyaran, assessoraran i oferiran un
petit refrigeri als donants, també repartiran
manualitats en forma de detall d’agraïment
15.30-19 h Escola Colors
Org. Escola Colors i Banc de Sang i Teixits de
Catalunya

14 dijous
Espai zero: jocs de taula. Informació: 938 404
624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

15 divendres
Espai zero: taller de pizza. Informació: 938 404
624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

24 diumenge
Concert de commemoració del 77è aniversari
del bombardeig de la Guerra Civil a les
Franqueses el 1939: Llunyania amb la Polifònica
de Granollers. Entrada lliure
19 h Teatre Auditori de Bellavista

Polifònica de Granollers

Desplaçador horitzontal de ferrocarril
11 h Circuit de Cal Gavatx
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta i
Tecnotren

Espai zero: activitat teòrica i pràctica
d’slackline. Informació: 938 404 624 / pij.
franqueses@lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista
CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS
Dg. 10, 17, 24 i 31 de gener
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

16 dissabte
24è Cros Escolar i 21è Cros Popular. Informació:
consulteu la contraportada d’aquest butlletí
10 h Parc de Milpins

Escola Colors

01 divendres

CARNESTOLTES: CONCURS DE COMPARSES
El dissabte 6 de febrer es celebra el
Carnestoltes a Corró d’Avall. Les bases per a
participar al Concurs de Comparses i la fitxa
d’inscripció es podran consultar a partir de
l’11 de gener a www.lesfranqueses.cat.
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[ agenda ]
ELS PASTORETS DE MARATA
Ds. 26 i dg. 27 de desembre i dg. 3 de gener
19 h Centre Cultural de Marata
Org. Centre Cultural de Marata
ELS PASTORETS DE LES FRANQUESES
• Ds. 2 de gener, a les 20 h, al Casal
Cultural de Corró d’Avall
• Dg. 3 de gener, a les 18 h, al Casal
Cultural de Corró d’Avall
Preu: 7 i 6 euros (anticipades, majors de 65
anys, pensionistes, aturats i menors de 25
anys). Venda anticipada, del 14 de desembre
i fins al dia abans, a les taquilles dels teatres
(de dl. a ds. de 17 a 21 h; i ds. de 10 a 14 h) o a
www.codetickets.com. El dia de la funció, fins
a 2 h abans a taquilla. Informació: 938 466 506
Col·l. Companyia de Teatre Frec a Frec

RECOLLIDA SOLIDÀRIA DE jOGUINES
Ajuda’ns perquè cap nen/a de les Franqueses
no es quedi sense joguina aquest Nadal
Podeu portar joguines noves, preferentment
didàctiques, als següents punts de recollida:
• Servei d’Atenció a la Ciutadania de Corró
d’Avall (carretera de Ribes, 2). De dl. a
dv. de 8.30 a 14 h i dt. i dj. de 16 a 18 h
• Servei d’Atenció a la Ciutadania de
Bellavista i Oficines de Polítiques Socials
(carrer de Rosselló, 39). De dl. a dv. de
8.30 a 14 h i dt. i dj. de 16 a 18 h
• Dependències de la Policia Local de
Corró d’Avall i Oficines de Polítiques
Socials (carrer de Rafael Alberti, 2). De
dl. a dv. de 8 a 20 h
Col·l. Obra Social “La Caixa” i Associació
Sociocultural Maná

XXX

Corró d’Amunt
Dg. 3 de gener
7è Parc de Nadal a les Antigues Escoles
16-20 h Pessebre Vivent
16 h Taller de fanalets
17 h Espectacle amb Trencamandres
18 h Recepció i lliurament de cartes als
patges reials
19 h Xocolatada
Org. Associació de Veïns de Sant Mamet de
Corró d’Amunt
Bellavista
Ds. 2 de gener
Taller de fanalets i xocolatada
16 h Centre Social i Cultural
Dt. 5 de gener
Cavalcada de Reis
17.10 h Arribada en helicòpter de Ses
Majestats els Reis d’Orient a la Zona Esportiva
18 h Cavalcada que finalitza al Centre Cultural
20 h Xocolatada i recepció i lliurament de
cartes a Ses Majestats els Reis d’Orient
Org. Associació de Veïns de Bellavista
Col·l. Bar del Casal d’Avis i Centre Social de
Bellavista
Llerona
Dt. 5 de gener
Cavalcada de Reis
17 h Taller de fanalets a les Antigues Escoles
18.25 h Cavalcada que finalitza a les Antigues
Escoles
19.30 h Recepció i lliurament de cartes a Ses
Majestats els Reis d’Orient
Org. Festes Laurona
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X. Solanas

CAvALCADES DE REIS

Corró d’Avall
Dt. 5 de gener
Cavalcada de Reis
12 h i 16 h Taller de fanalets
16.15 h Xocolatada
16.30 h Actuació d’un grup d’animació
17.35 h Arribada en helicòpter de Ses
Majestats els Reis d’Orient a la plaça de
l’Ajuntament
18.35 h Cavalcada des de la plaça de
l’Ajuntament fins a la plaça de l’Espolsada
19.25 h Recepció i lliurament de cartes a
Ses Majestats els Reis d’Orient a la plaça de
l’Espolsada
Col·l. AMPA de l’Escola Camins, Associació
Cívica i Cultural de Corró d’Avall, Associació
d’Educació en el Lleure la Teia, Associació
Esportiva Handbol Les Franqueses, Centre
de Modelisme, Casal Municipal de Joves de
Corró d’Avall, Clàssic Car Les Franqueses,
Club Bàsquet Les Franqueses, Comissió de
Festa Major de Corró d’Avall i Grup de Diables
Els Encendraires

ACTIvITATS

www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitatsesportives-i-de-lleure
CASAL INFANTIL MUNICIPAL DE NADAL
Activitats relacionades amb l’hivern i amb les
festes nadalenques
Del 23 de desembre al 7 de gener
9-13 h Centre Cultural de Bellavista i Centre
Cultural Can Ganduxer
Inscripcions i informació: 938 405 781
(Bellavista) i 938 466 506 (Corró d’Avall) /
casalsinfantils@lesfranqueses.cat
Org. Casals infantils municipals
CASAL INFANTIL DE NADAL DE LA TEIA
Del 23 de desembre al 8 de gener
9-13 i 15-17 h La Teia Emocions (plaça Can
Prat, 2. Corró d’Avall)
Inscripcions i informació: 663 132 366 / la_
teia@hotmail.com / www.teia.cat
Org. La Teia Emocions. Associació d’Educació
en el Lleure La Teia
CASALS INFANTILS MUNICIPALS
Del 14 de setembre al 30 de juny (de 3 a 11
anys)
De dl. a ds. de 16.30 a 18.30 h
• Dl., dc., dv. i ds. al Centre Cultural de
Bellavista
• Dt., dj., dv. i ds. al Centre Cultural Can
Ganduxer
CENTRES MUNICIPALS DE jOvES
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
• Dl. i dc. al Centre Cultural de Bellavista
• Dt. i dj. al Centre Cultural Can Ganduxer
• Dv. alterns
Inscripcions i informació: Centre Cultural
de Bellavista (938 405 781 / centrejoves.
bellavista@lesfranqueses.cat) i Centre
Cultural Can Ganduxer (938 466 506 /
centrejoves.corro@lesfranqueses.cat) /
casalsinfantils@lesfranqueses.cat
Org. Casals infantils municipals i centres
municipals de joves
ESPAI zERO
Dt., dj. i dv. de 18 a 20.30 h Centre Cultural de
Bellavista
Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat

“Setembre
“Alfruiter,
gener,
tanca la porta i encén
alegre
el ibraser”
fester”

CURSOS I TALLERS

CURSOS DE CAN FONT-CENTRE D’ART I
NOvES TECNOLOGIES

www.lesfranqueses.cat/actualitat/cursos

Del 18 al 29 de gener a Bellavista Activa
(carrer de Rosselló, 39)
• Curs de coneixement de l’entorn:
Formació sobre l’entorn adreçada a
persones i/o famílies nouvingudes
i/o interessades a aprofundir en el
coneixement del municipi així com
dels seus serveis i recursos dins de
l’àmbit de la salut, l’educació, el treball,
l’habitatge i els serveis socials, entre
d’altres
Sessions en català i àrab
Dates: 18, 21, 22, 25 i 29 de gener
Horari: de 9.15 a 12.15 h
Sessions en català, francès i dialectes
sudsaharians
Dates: 25, 26, 27, 28 i 29 de gener
Horari: de 16.30 a 19.30 h
• Taller d’acollida al català (per a tots els
grups):
Dates: 1, 4 i 5 de febrer
Horari: de 9.15 a 12.15 h
Inscripcions: a les oficines de l’àrea de
Polítiques Socials de Bellavista Activa / 938
465 862 / politiques.socials@lesfranqueses.
cat
Col·l. Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social,
Generalitat de Catalunya i Diputació de
Barcelona
2n CURS DE MAQUILLATGE DE FANTASIA
Maquillatge per a festes populars i
esdeveniments (nivell intermedi)
12, 19 i 26 de gener i 2 de febrer
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Inscripcions i informació: 938 404 624 / pij.
franqueses@lesfranqueses.cat

M. Viure

• Cursos per a escolars: reforç escolar,
taller de pintura i dibuix i cuina
• Cursos per a joves: laboratori de
robòtica i programació de videojocs per
a ordinadors
• Cursos per a adults: anglès, costura,
restauració de mobles, informàtica,
impressió en 3D, fotografia,
enquardernació de llibres, pintura
i dibuix, costura, ioga, shiatsu,
automaquillatge, història de l’art, etc.
De gener a juny Can Font-Centre d’Art i Noves
Tecnologies
Inscripcions: del 7 al 8 de gener per a
residents al municipi i de l’11 al 22 de gener
per a residents i no residents al municipi, a
Can Font, dt. de 10 a 12 h i de dl. a dv. de 16.30
a 20 h
Informació: per conèixer els horaris, els
preus i tots els detalls de l’oferta formativa
podeu descarregar-vos el full informatiu a
www.lesfranqueses.cat o contactar al 938
403 375 / canfont@lesfranqueses.cat

M. Viure

Polítiques Socials

CONEIX LES FRANQUESES

CURSOS DE L’ASSOCIACIÓ CÍvICA I
CULTURAL DE CORRÓ D’AvALL
• Coral Xeremella. De setembre a juliol.
Dj. de 20.30 a 22 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 al mes
• Tai-txi. De setembre a juliol. Dl. de
19.30 a 21 h. Preu: 20 euros al 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 al 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 4 al 28 de gener. Dl. i dj. de
17 a 19 h
• Tai-txi. Del 5 al 26 de gener. Dt. de 19
a 20 h
• Cant coral. Del 5 al 26 de gener. Dt. de
20.30 a 22 h
Tots els cursos s’imparteixen a les Antigues
Escoles de Corró d’Amunt
Inscripcions i informació: 609 120 832 (Rosa
Estrada)
Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró
d’Amunt

Calendaris 2016
Dies festius

Fiscal

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)
DEMOCRÀCIA I LLIBERTAT: Gràcies. Gràcies a tots els franquesins i franquesines que ens heu fet confiança aquest 20 de desembre; Farem
possible el teu SÍ. Tenim un compromís amb Catalunya. Què anem a fer a Madrid? Tindrem una veu pròpia i forta al Congrés i al Senat per
defensar la voluntat i les decisions del Parlament de Catalunya i del Govern de Catalunya. Anirem a Madrid a complir el mandat que el passat
27S els catalans i les catalanes van expressar democràticament a les urnes i ho farem a través del diàleg, del pacte i de la força dels vots
que és l’única que coneixem. Compromís amb el poble de Catalunya. Anem també a Madrid a defensar la societat catalana davant d’un estat
autoritari que discrimina Catalunya i ens empobreix amb les seves decisions. El nostre és un compromís amb el poble de Catalunya en el seu
conjunt, amb el seu dia a dia, amb el seu benestar. Un compromís amb tots aquells que pateixen en primera persona les conseqüències d’un
Estat que ens ofega. Dignitat, diàleg i decisió. Des del respecte i des de la democràcia, serem a les Corts Espanyoles per defensar la dignitat
de Catalunya, perquè mai més la burocràcia estatal pugui humiliar la voluntat popular dels catalans. Amb diàleg i amb decisió direm a Madrid
que el futur de la relació entre Catalunya i Espanya passa per un tracte d’igual a igual entre dos estats amb idèntica sobirania. Volem ser
una mà estesa d’un poble a l’altre per col·laborar, des del respecte i el reconeixement de les sobiranies mútues, en tots els reptes que ens
esperen. Farem possible el teu Sí, el que es va expressar a les urnes el passat 27S. Aquest és el nostre compromís. Bon 2016!

Germán López
Regidor del grup polític municipal Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E)
Després de rebre la proposta d’ordenances fiscals per part de l’equip de govern i comprovar que de nou no es tindrà en compte a les famílies
més desfavorides, i que seran aprovades gràcies a la complicitat d’aquells que utilitzen la paraula esquerra en el seu nom però que realment
podrien autodenominar-se com els republicans de la dreta, ha arribat el moment d’aprovar el pressupost. És curiós observar com pressuposten un increment de 300.000 euros en la partida de sancions de trànsit, és a dir, la dels famosos semàfors amb càmera. Després tindran
la hipocresia de dir que han augmentat les partides de despeses socials, quan la veritat és que ho estan fent gràcies a la recaptació de multes
amb sistemes de control viari de dubtós funcionament i que estan ocasionant estralls a molts ciutadans. Això sí, sempre amb l’excusa de la
seguretat i com si no hi hagués altres formes d’aconseguir que els vehicles redueixin la seva velocitat pels nostres carrers. I parlant d’hipocresia, també ho és dir que baixaran el tipus impositiu de l’IBI perquè no es noti la pujada del 10% del valor cadastral, quan és precisament
l’equip de govern de l’ajuntament el que ha demanat que es faci aquesta revisió i a més no expliquen que aquest increment sí que afecta a
l’impost sobre l’increment de valors del terreny urbà. És a dir, aquells que es venguin una propietat hauran de pagar més impostos, motiu
pel qual als pressupostos hi ha un increment de més de 100.000 euros de recaptació per aquest impost. Bones festes a tothom i demanem
als reis que algun dia ens portin un equip de govern millor, que es lo que realment es mereix aquest poble. www.lesfranquesesimagina.org.

juan Antonio Corchado
Portaveu del gup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
(PSC-CP)
Hace cinco meses que el PSC se está quejando por diferentes medios, y gracias en buena parte a las fotografías que muchos vecinos nos
envían, del estado de abandono de Bellavista. Calles sucias, aceras levantadas, parques con maleza y en mal estado de conservación. En
cada pleno solo una respuesta del regidor de Vía Pública: “Pues yo no lo veo tan mal”. Pues después del “yo no lo veo tan mal”, resulta que el
gobierno de CiU contratará 24 personas (nos alegramos ya que también era una medida de nuestro programa electoral), que trabajaran solo
en Bellavista, para mejorar la limpieza y el mantenimiento en general. Imaginamos que después de insistir tanto, decidieron salir a la calle,
que por otro lado es su obligación y ver que era una realidad, que teníamos razón, por mucho que quisieran decir lo contrario. Desde el PSC
hemos solicitado que incrementen las personas del área de limpieza que son solo tres, insuficientes para Bellavista, ya que por mucho que
se esfuercen y lo hacen, no pueden llegar a todo. Seguiremos transmitiendo todas vuestras sugerencias y quejas a un equipo de gobierno
que no gobierna que solo gestiona y cada vez tenemos más dudas de la gestión que realizan, por esta razón anunciamos que a partir del mes
de enero empezaremos a poner en marcha mociones para llevar al pleno una forma nueva de gobernar el ayuntamiento, cambiaremos las
políticas de este municipio y buscaremos en el resto de la oposición la suma y el consenso para cambiar el desgobierno y la mala gestión del
día a día. Lo dijimos en la campaña “cambiaremos la forma de gobernar les Franqueses del Vallès”.
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Àngel Profitós
Portaveu del grup polític municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal
(ERC-AM)
BON ANy! Hem tancat un 2015 en que, en 7 mesos, hem viscut tres processos electorals diferents. Si les coses van com han d’anar (tenim
ara mateix, a la primera quinzena de desembre, la incertesa sobre si caldran o no noves eleccions a Catalunya) aquest 2016 que encetem
hauria de servir perquè les institucions treballin d’acord amb el sentit dels vots que tots plegats vàrem emetre al maig pel nostre municipi,
al setembre pel nostre parlament, i al desembre per les corts espanyoles. Això no vol pas dir que no tingueu, que no tinguem tots plegats,
deures per aquest any. Com a un circ amb 3 pistes, cal estar amatents per seguir i intervenir allà on calgui. Per una banda, el nostre municipi,
té pendents temes importants per aquest 2016: l’acabament del parc del Falgar i la Verneda, el futur del sector N, la renovació del conveni
per la recollida d’escombraries i neteja dels nostres pobles... A l’escenari del nostre Parlament, possiblement la pista central del circ, per la
transcendència del moment i perquè el que ens juguem com a catalans pot marcar el futur de les generacions futures. I a l’escenari espanyol
perquè cal propiciar que la última funció (la nostra última funció espero) acabi amb una desconnexió neta i que permeti i a l’altra part seguir
també formant part de l’escenari europeu i mundial amb dignitat. Que tots plegats, cadascú des del seu lloc, puguem dir, quan fem balanç del
2016 que vàrem ser allà on calia. Salut, feina, i els meus millors desitjos per a tothom!

Francesc Torné
Portaveu del grup polític municipal Convergència per Les Franqueses (CpF)
HORTS SOCIALS, UN SERvEI MUNICIPAL PENDENT. Ara fa uns mesos es va presentar una moció al Ple de l’Ajuntament en què es proposava
la creació d’horts socials, un projecte que s’hauria de portar a terme des de l’Ajuntament a partir d’aquest any. L’objectiu d’aquest servei
és ajudar les famílies que, per diverses raons, qüestions econòmiques, de salut, jubilació, familiars, entre d’altres, no es troben en la seva
millor situació. Disposar d’un espai de terra per tenir-hi un hort contribuirà a millorar la situació de moltes famílies. Els terrenys a destinar
a aquest projecte han de sortir de propietats municipals que estiguin qualificades per a aquest ús i que actualment no s’utilitzen. En un moment de forta crisi econòmica com l’actual, que genera molts problemes personals i familiars, l’Ajuntament té una oportunitat per posar a
l’abast d’aquestes persones un nou servei que serveixi per millorar part dels problemes que aquestes persones pateixen. Aquesta petició
ja s’havia fet en altres ocasions i s’havia rebutjat. Ara, finalment, el Ple municipal li ha donat suport i, per tant, molt properament aquest
projecte d’horts socials serà una realitat. No és pas difícil posar-ho en marxa, només cal la voluntat de fer-ho possible. Estem convençuts
que serà una eina molt útil.

javier Álvarez
Portaveu del grup polític municipal Partit Popular de Catalunya (PPC)
UN 2016 LLENO DE PROSPERIDAD. Siempre cuando comienza un nuevo año se desea a nuestros familiares, amigos y allegados mucha prosperidad, pasando por alto y con frivolidad el verdadero significado de esta palabra. La prosperidad es lo mismo que desear que este año sea
mejor que el anterior en todos los aspectos cotidianos de la vida. Por ejemplo, deseamos que este nuevo año sea el año en el que dejemos la
crisis económica definitivamente atrás, pues sabemos que aún golpea a muchas familias fuera y dentro de nuestro municipio. Ojalá que en
el sector empresarial y económico también haya mucha prosperidad para que de esta forma, se puedan crear más puestos de trabajo, que
es lo que sencillamente mucha gente necesita para sobrevivir, para poder atender a una familia y de esta forma mejorar su estado actual y
prosperar. Que en la educación también haya prosperidad para que nuestros niños y nuestra juventud recojan con inteligencia el mundo que
les dejamos para que lo sepan gestionar en un futuro con responsabilidad y sabiduría. Que el 2016 sea también el año en el que la corrupción
desaparezca de nuestra vida pública y que todos nos unamos para afrontar juntos los desafíos del futuro. Que las amenazas y los ataques por
terrorismo desaparezcan y que todos los ciudadanos podamos vivir en paz y armonía. Como vemos, para este nuevo año, la prosperidad juega
un papel básico en nuestras vidas. Teniendo todo esto en cuenta, desde el Partido Popular queremos hacer llegar a cada hogar franquesino
este mensaje de paz, ¡pues si hay prosperidad, todos podremos continuar nuestro camino con optimismo, esperanza y felicidad!
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