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L’any passat les ordenances fiscals per 
a l’exercici 2015 es van aprovar amb un 
increment de la pressió fiscal zero. Pel 
que fa a l’any anterior, en les de 2014, 
el govern vam “congelar” la quota a pa-
gar de l’Impost sobre Béns Immobles, 
vam rebaixar entre un 10% i un 50% la 
taxa de les llicències d’activitats (per tal 
d’afavorir els nous emprenedors, així 
com la competitivitat i el creixement de 
les empreses) i vam fer una rebaixa ge-
neral de l’1% per a la resta d’impostos i 
taxes. Això es va poder fer gràcies al su-
peràvit que havíem tingut l’any anterior. 
Un superàvit en els comptes generals 
que també vam tenir l’any passat.

Tot plegat, i d’això n’estem força orgu-
llosos, és fruit d’una política econòmica 

que ha aconseguit sanejar els comptes municipals (encara tenim deute però és del tot 
assumible) sense baixar la qualitat dels serveis prestats a la ciutadania. La clau ha 
estat renegociar els diversos contractes de serveis, com ara el de telefonia, el de l’en-
llumenat públic o el del manteniment dels edificis municipals, que ens han produït un 
estalvi econòmic important. I també el de la concessió del Complex Esportiu Municipal 
i/o renegociacions de concesssions administratives que ens han comportat uns majors 
ingressos, amb els quals hem pogut realitzar, a més a més, petites inversions que eren 
del tot necessàries.

Aquesta conjuntura econòmica està continuant durant l’exercici 2015, que preveiem tan-
car amb números positius. Això ens permetrà presentar un projecte de modificació de 
les ordenances fiscals per a l’exercici 2016 que adopti com a criteri general la no vari-
ació dels tipus impositius, a excepció de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa 
urbana (que caldrà modificar-lo a la baixa per tal que la quota a pagar sigui la mateixa 
de l’any passat), i les tarifes de les taxes i preus públics. Així doncs, l’increment de la 
pressió fiscal que notarà el ciutadà tornarà a ser zero, excepte en el cas del 5% dels 
contribuents a qui l’Estat espanyol ha realitzat una revisió i actualització de l’IBI, infor-
mació que ja vam publicar en el butlletí del mes passat.

En un altre ordre de coses, a mi personalment no m’agrada anar desmentint tot co-
mentari que no s’ajusti a la realitat, i més quan estem a l’era de les xarxes socials. 
“Empastifar” a facebook, twitter, etc. és el més fàcil. Però aquesta vegada, i sense que 
serveixi com a precedent, ho faré. En la secció d’opinió d’un mitjà de comunicació local 
de Corró d’Avall, un exregidor d’aquest Ajuntament ens acusa o es queixa que nosaltres, 
els polítics del govern, a més de cobrar el nostre sou en  proporció a la dedicació que 
els regidors del govern tenen, també cobrem retribucions per assistència a plens muni-
cipals, juntes de govern, consells de poble, juntes de patronats, consells escolars, etc., 
i que van dels 45 fins als 200 euros. Això és fals. 1r. Els sous dels polítics estan fixats 
pels límits que marca la llei i a les Franqueses, tot i tenir 19.500 habitants, el límit del 
sou de l’alcalde és el que figura per a poblacions de 10.000 a 20.000 habitants. 2n. Cap 
regidor que tingui dedicació, ni exclusiva ni parcial, no cobra cap mena de retribució per 
assistència a òrgans col·legiats. Aquesta figura només és per als regidors i regidores 
que NO tenen dedicació i no cobren un sou, en aquest cas els regidors de l’oposició.

[ editorial ] [ sumari ]
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Junts pel Sí guanya a les Franqueses les 
eleccions al Parlament de Catalunya

ACTUALITAT 

04-11

Francesc Colomé i Tenas  Alcalde

Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars
Cicle d’Humor & Co.

ESPECTACLES

13

GRUPS 
POLÍTICS

18-19 

25a Caminada Popular de Llerona
Trobada de bèsties de foc
4a cursa Els 10 km de les Franqueses
5a Festa de la Mongeta del Ganxet

AGENDA

14-17

FE D’ERRATES: enguany, la compa-
nyia de teatre musical Milnotes no 
organitza ni col·labora amb l’activitat 
del Halloween de Corró d’Amunt, tal 
com es deia per error a l’anunci de 
contraportada i a l’agenda de l’anteri-
or número del butlletí municipal.
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[ actualitat ]

T
ot i que es va iniciar el 21 de setembre, el 5 d’octubre es va 
presentar el programa Entrena la Mitja d’enguany. Aquest 
any s’hi han apuntat quaranta persones, ja sigui per poder 
completar la Mitja Marató Granollers-Les Franqueses-La 

Garriga del proper 7 de febrer com per millorar la marca personal.
En aquesta edició del programa que organitza el Patronat Muni-

cipal d’Esports i el Club A4elkm, s’han fet quatre grups de diferent 
nivell que entrenen els dilluns, dimecres i divendres de 20 a 21 h. 
Abans i després de l’entrenament, els inscrits poden utilitzar el gim-
nàs i els vestidors de l’Escola Guerau de Liost.

40 atletes entrenen 
la Mitja al municipi
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El grup d’atletes el dia de la presentació del programa d’enguany

E
n les passades eleccions al Parlament de Catalunya, cele-
brades el 27 de setembre, les Franqueses va fer rècord de 
participació amb un 76,28% del cens. En total hi havia 13.535 
electors censats i es van emetre 10.324 vots.

Junts pel Sí va ser la candidatura més votada amb 3.752 vots 
(36,47%) seguida de C’s amb 2.564 vots (24,84%), que va doblar els 
seus resultats en relació a les eleccions autonòmiques del 2012. El 
PSC va quedar en tercer lloc amb 1.272 vots (12,36%).

Amb pocs vots de diferència, la resta van quedar repartits de la 
següent manera: 851 vots de Catalunya Sí que es Pot (8,24%), 742 
vots de la CUP (7,21%) i 703 vots del PP (6,83%). La CUP també va 
multiplicar per dos els seus resultats. I Unió va aconseguir 213 vots 
(2,06%).

Durant la jornada es van compabilitzar 62 vots en blanc (0,60%) i 
35 vots nuls (0,34%).

Junts pel Sí guanya a les Franqueses 
les eleccions al Parlament de Catalunya
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Vots per partit polític a les Franqueses del Vallès en tant per cent

A
mb l’inici de curs, el Projecte Educatiu Comunitat i Escola  
de les Franqueses ha engegat de nou amb el treball en xarxa 
entre escoles, instituts, associacions de mares i pares i el 
Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut 

de l’Ajuntament.
Entre les actuacions que estan en marxa en destaca la creació 

d’espais de trobada, el teatre com a instrument educatiu i l’oportuni-
tat per implicar a tota la comunitat, la creació d’espais d’aprenentat-
ge i la dinamització d’associacions educatives.

El curs passat, i en el marc d’aquest projecte, els alumnes de 
5è de Primària de l’Escola Bellavista-Joan Camps van preparar i 
representar l’obra Interferències. L’actuació va ser un èxit, tant de 
participació com d’assistència, i totes les escoles del municipi i els 
instituts van voler veure l’obra. És per això que aquest curs es re-
petirà l’experiència i els alumnes de 5è de l’Escola Guerau de Liost 
seran els grans protagonistes de l’obra de teatre, que ja s’ha comen-
çat a preparar. 

El grup compta amb la col·laboració d’associacions i entitats del 
municipi i treballa sota la direcció professional de la Verónica Martí-
nez, amb qui ja han fet alguns assajos.

Amb aquesta representació, els alumnes ens transportaran a 
diverses èpoques del municipi de les Franqueses. La funció s’estre-
narà el divendres 18 de desembre al Teatre Auditori de Bellavista, 
tot coincidint amb la 3a Festa de la Infància.

Alumnes del Guerau 
de Liost faran una 
obra de teatre
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D
urant el mes d’octubre, els cursos de 3r i 5è de Primària de 
les cinc escoles del municipi, 456 alumnes en total, van par-
ticipar en les activitats educatives proposades dins el pro-
grama Obrim el parc del Mirador. Es tractava d’uns tallers 

la finalitat dels quals era donar a conèixer als infants les diferents 
espècies d’arbres i plantes existents en aquest parc de Bellavista.

Aquestes activitats, impulsades pel Pla de Barris de Bellavis-
ta en col·laboració amb el Projecte Educatiu Comunitat i Escola, i 
realitzades per personal expert de l’associació Educa Viladrau, van 
consistir en l’exposició a l’aire lliure “Beneficis dels arbres urbans” 
per a l’alumnat de 3r i en el joc de pistes “La farmaciola del Mirador” 
per al de 5è.

En el primer, els alumnes van aprendre els beneficis dels arbres 
urbans per mitjà de les explicacions que un educador va fer de ca-
dascun dels deu plafons que estaven col·locats en diferents parts del 
parc. Un cop a l’aula, els diferents grups treballaran un dels benefi-
cis mitjançant algun dels llenguatges artístics perquè formi part de 
l’exposició conjunta de tots els grups participants en què presenta-
ran a tota la població el decàleg dels beneficis dels arbres urbans.

Els alumnes de 5è van fer un joc de descoberta pel parc en què 
a partir d’un plànol en què es localitzen els diferents arbres i plan-
tes van descobrir-ne les característiques i el seu ús remeier. Per 
completar l’activitat, cada grup realitzarà a la seva escola una fitxa 
completa d’alguna de les espècies treballades, que es publicaran al 
butlletí municipal per tal que arribin a tota la població.

A banda d’aquests dos cursos de Primària, durant el segon tri-
mestre de curs està previst que s’iniciïn activitats amb els alumnes 
del cicle formatiu de grau mitjà de Tècnic en Conducció d’Activitats 

Fisicoesportives en el Medi Natural i del primer curs del cicle for-
matiu de grau superior d’Animació d’Activitats Fisicoesportives de 
l’Institut Lauro.

El programa Obrim el parc del Mirador es va iniciar el 27 de març 
passat amb la plantada d’arbres que va organitzar la Taula d’Enti-
tats per a la Millora de Bellavista. Justament aquesta associació ja 
està treballant en una nova activitat que es realitzaria a la propera 
primavera. A més, també s’està parlant amb el Patronat Municipal 
d’Esports per realitzar una activitat esportiva en el parc durant el 
primer trimestre de 2016.

Obrim el parc del Mirador es va confeccionar per recuperar 
aquest espai del municipi per a la ciutadania de les Franqueses.

Les escoles participen en les activitats 
educatives d’Obrim el parc del Mirador
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Un dels grups de 3r de l’Escola Colors, en un moment de l’activitat

A
l novembre s’engega el Programa de promoció de les arts 
escèniques per als infants i joves de les escoles i instituts 
de les Franqueses. L’inici serà el dia 4, amb l’espectacle La 

nostra cançó de la companyia Litus. Ja fa més de 18 anys que 
el Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut orga-
nitza i gestiona aquest programa amb l’objectiu d’afavorir l’educació 
integral de l’alumne.

Teatre i música per 
a escoles i instituts

D
es del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i 
Joventut es vol donar suport i oferir assessorament a les 
famílies sobre la criança i l’educació dels seus fills i/o filles. 
Per facilitar-los eines i recursos s’ha organitzat un progra-

ma de xerrades i tertúlies per a pares i mares sota el títol Fes camí 
en l’Educació en Família. La propera serà El conte com a eina educa·

tiva, el 24 de novembre.

Xerrades per a 
mares i pares
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[ actualitat ]

E
l Ple de l’Ajuntament de les Franqueses haurà de convocar un 
nou concurs de recollida de residus i neteja viària com a con-
seqüència d’haver assumit la resolució del Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic de la Generalitat per la qual es 

deixa sense efecte l’adjudicació del contracte que es va aprovar en 
sessió plenària al mes de març.

El Tribunal va estimar parcialment el recurs presentat per l’em-
presa Fomento de Construcciones y Contratas, actual concessionà-
ria del servei, i va concloure que el plec de condicions no incloïen els 
elements necessaris per objectivar els barems de puntuació.

En el Ple celebrat el 24 de setembre, l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, va oferir a tots els grups municipals que aportin 
les seves idees per afegir al plec del nou concurs, i va avançar que 
el seu grup, CiU, té la intenció de fer-hi modificacions en aspectes 
referents al tipus de contenidors o al moment del dia de la recollida 
d’escombraries, que tornaria a ser de nit.

Per la seva part, els grups de l’oposició van demanar responsabi-
litats a l’empresa d’assessoria que va confeccionar l’anterior plec de 
condicions i van reclamar al govern que mentre no hi hagi la nova ad-
judicació, vetlli perquè el servei es continuï realitzant en condicions. 
Colomé els va respondre que l’assessoria esmenarà els errors que 
va cometre sense cobrar res, però va recordar que el plec va estar en 
exposició pública dos mesos i que ningú no va fer-hi cap al·legació.

L’alcalde també va dir que pressionarien el Consorci per a la Ges-
tió dels Residus del Vallès Oriental perquè arregli o substitueixi els 
contenidors de selectiva malmesos, i l’empresa FCC perquè mantin-
gui els vehicles de recollida d’escombraries en condicions.

El Ple també va aprovar definitivament la normativa per a la 

concessió d’ajuts per a la realització d’activitats d’estiu i/o activi-
tats extraescolars de lleure, esportives, culturals o socials, després 
d’acceptar una al·legació del grup d’ILFC en el sentit d’ampliar els 
destinataris dels ajuts als joves de 16 a 18 anys de forma universal.

També es van aprovar per unanimitat dues mocions. La primera, 
presentada conjuntament per CiU, ILFC, PSC i CpF, era en suport 
a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a 
la Mediterrània. La segona, presentada per CpF, anava en el sentit 
d’incloure el projecte d’horts socials en el pressupost municipal de 
2016. Aquesta moció es va aprovar amb l’esmena del PSC perquè es 
creï una taula de coordinació amb polítics i representants d’entitats 
socials per tal de tirar endavant aquest projecte.

Les Franqueses farà un nou concurs de 
recollida de residus i neteja viària
El Ple assumeix la resolució del Tribunal Català de Contractes del    
Sector Públic, que deixa sense efecte l’adjudicació del contracte

Un camió de l’actual concessionària del servei
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Dos operaris, treballant en el tram urbà de la riera de Carbonell

À
re

a 
d’

A
gr

ic
ul

tu
ra

, T
er

ri
to

ri
 i 

S
os

te
ni

bi
li

ta
t

L
’àrea d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament 
ha realitzat els habituals treballs de neteja al tram urbà de la 
riera de Carbonell, entre Can Calet i la Zona Esportiva Muni-
cipal de Corró d’Avall. La neteja de la riera es deu a l’acumu-

lació de canyes i vegetació.
Aquest tipus d’actuació, que es repeteix a diversos torrents i rie-

res del municipi, l’hauria de realitzar l’Agència Catalana de l’Aigua, 
però com que no ho fa, tot i les reiterades demandes que li tramet el 
consistori, se’n fa càrrec l’Ajuntament.

Manteniment de la 
riera de Carbonell
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E
l projecte d’urbanització i reparcel·lació del Pla Parcial del 
sector N (carretera de Cardedeu) va ser aprovat inicialment 
per acord de la Junta de Govern Local del 28 de setembre. El 
sistema d’actuació fixat per al sector N és el de la reparcel-

lació en la modalitat de cooperació i es delimita un únic polígon d’ac-
tuació continu.

L’àmbit té una superfície de 455.262,85 m2 un 46,52% dels quals 
està destinat a sistemes i un 53,48% a zones d’aprofitament privat.

Amb l’aprovació de la reparcel·lació es generaran 132.632,04 m2 
nous de sòl destinats a zones verdes per al municipi i dues parcel·les 
destinades a equipament amb una superfície total de 23.181,96 m2 
(en la parcel·la Q1 es vol instal·lar el futur Centre de Tecnificació de 
Natació sincronitzada del Club Natació Granollers).

Pel que fa a les parcel·les hi ha dues tipologies: parcel·les d’edifi-
cació aïllades i parcel·les d’edificació industrial en filera.

Les parcel·les per construir naus en filera són 24 en total, de 
grandària més petita que les aïllades i amb una superfície mínima 
segons planejament de 500 m2. Es troben alineades amb façana a la 
carretera C-251 i agrupades en 6 conjunts. La seva posició respecte 
a la carretera és estratègic, creant una façana aparador adient per 
a l’ubicació d’activitats del sector terciari o amb caràcter dotacional.

A la banda superior dels terrenys s’han previst parcel·les més 
grans, un total de  30, per encabir-hi edificacions aïllades destinades 
a activitats que necessitin major superfície. Tanmateix, el Pla Par-
cial preveu que aquestes edificacions puguin ser dividides en règim 
de propietat horitzontal per tal de facilitar la implantació de noves 
activitats.

El projecte de reparcel·lació preveu la cessió lliure de càrregues 
a l’Ajuntament del 10% de l’aprofitament del sector, corresponent a 
23.159,45 ua i materialitzat en les parcel·les a01, a05, a07, a10, a13, 
f18.

Projecte d’urbanització
El projecte d’urbanització preveu l’execució de les obres neces-

sàries per transformar el sector en urbà. 
El projecte d’urbanització aprovat l’any 2007 ascendia a 

21.709.337 € IVA inclòs. L’actual té un pressupost de 13.725.958,63 
€ al qual li hem de sumar 4.921.847,22 € corresponents a la 
part d’obra ja executada i, per tant, amb un cost total inferior 
(18.647.805,85 €) a l’aprovat l’any 2007, en haver-se eliminat par-
tides innecessàries i ajustat els preus a la nova realitat del mercat.

El projecte preveu l’aprofitament de totes les obres executades 
amb el projecte d’urbanització iniciat l’any 2007 i que no s’han mal-
mès durant aquest temps. S’ha realitzat un projecte d’urbanització 

que ha prioritzat el “disseny sota criteris ecològics i de sostenibili-
tat” en especial per a les zones verdes i els torrents, i s’han eliminat 
certs elements urbanitzadors que l’anterior projecte d’urbanització 
contemplava.

El nou projecte d’urbanització redueix metres quadrats de via-
litat respecte a l’anterior projecte, de manera que el sector tindrà 
funcionalitat però s’estalviaran costos en aquest concepte. S’ha pro-
jectat un vial principal que travessa longitudinalment tot l’àmbit, des 
de l’espai proper al nus entre la carretera C-251 i la ronda nord de 
Granollers fins a connectar amb el vial existent que prové del camí 
de Marata.

Per accedir al sector s’han previst dos accessos des de la carre-
tera de Cardedeu, un a la rotonda existent que també dóna accés al 
polígon de Can Jorn, al terme municipal de la Roca, i l’altre mitjan-
çant una rotonda de nova creació a l’encreuament amb el camí de 
Can Carreró. 

Les obres previstes en el projecte són: xarxa viària, xarxa de 
clavegueram i drenatge superficial, xarxa d’abastament d’aigua po-
table, xarxa elèctrica i d’enllumenat públic i xarxa de telecomunica-
cions. A més, hi ha un seguit d’actuacions a realitzar com són l’ende-
gament de la riera del Ramassar que creua el sector, el tractament 
de les zones enjardinades i l’adequació de la topografia d’algunes 
parcel·les resultants.

En l’actual projecte d’urbanització s’ha reestudiat la xarxa de 
subministrament elèctric, de tal manera que els criteris aplicats han 
estat els d’interconnexió dels circuits de mitjana tensió existents, 
electrificació amb mitjana de tot el polígon i electrificació en baixa 
tensió dels subministraments existents. S’han deixat en previsió zo-
nes en qualificació de serveis tècnics per a la implantació de centres 
de transformació a mesura que la demanda així ho requereixi, re-
duint de forma considerable l’import d’execució d’aquesta partida.

Amb la finalitat de reduir costos respecte a l’anterior projecte 
s’ha realitzat la tramitació d’una exempció reglamentària per tal de 
disminuir la previsió de demanda elèctrica (a 50 W/m2), i així reduir 
la infraestructura de connexió del sector a la xarxa, baixant la de-
manda global i estalviant una quantitat econòmica molt important al 
sector, que es destina a d’altres connexions, com per exemple la del 
sanejament.

Així mateix, el projecte d’urbanització ha suprimit els dipòsits de 
retenció d’aigües pluvials que preveia l’anterior projecte substitu-
int-los per mesures d’un impacte econòmic molt inferior.

S’aprova inicialment el projecte
d’urbanització i reparcel·lació del Sector N

Les obres del sector es van aturar fa anys

El nou projecte rebaixa costos respecte del de l’any 2007

E
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[ actualitat ]

L’escriptora Eulàlia Canal serà l’autora                           
“de capçalera” de la Biblioteca Municipal

E
l Servei de Biblioteca de les Franqueses participa enguany en 
el programa De capçalera, programa impulsat pel Servei de 
Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, la Institució de 
les Lletres Catalanes i l’Institut Català de les Dones. La Bi-

blioteca Municipal de les Franqueses participa en aquest programa 
amb l’autora de llibres infantils Eulàlia Canal, escriptora amb una 
àmplia trajectòria literària i amb la qual la Biblioteca té una relació 
de proximitat, ja que és de Granollers.

Canal, que també és poetessa, és autora d’una quinzena de lli-
bres, entre ells el celebrat Un petó de mandarina. La seva obra ha 
guanyat diversos premis de literatura infantil.

El proper 12 de novembre, a les 17.30 h, l’autora visitarà la Bi-
blioteca i els assistents tindran l’oportunitat de conèixer-la en per-
sona. L’Eulàlia Canal explicarà el procés creatiu de les seves obres i 
tothom que ho vulgui podrà fer-li preguntes.

Més Ítaca per als 
joves inquiets

S
i l’edició anterior del programa Ítaca es va dedicar als dife-
rents gèneres literaris, en aquest curs la proposta passa per 
una aproximació a l’entorn a través dels mitjans audiovisuals 
i plàstics. Així, la temporada es va iniciar al mes d’octubre 

amb un taller de cinema documental.
Les activitats del programa Ítaca, espai de cultura activa per a 

joves que organitza la Biblioteca Municipal i el Servei d’Informació 
Juvenil Espai Zero estan estructurades en tres blocs trimestrals i 
van adreçades als joves del municipi, en especial a aquells que cur-
sen primer cicle d’ESO.

Properes activitats
•	11 de novembre: tertúlia literària Berenar de paraules.
•	25 de novembre i 2 de desembre: taller Introducció a la il·

lustració científica i naturalista.
•	10 i 17 de febrer: taller Stop Motion.
•	2 de març: tertúlia literària Berenar de paraules amb l’escrip-

tora Care Santos. Col·loqui sobre la seva novel·la Mentida (gua-
nyadora del premi de novel·la juvenil Edebé 2015).

•	6, 13 i 20 d’abril: taller Projecte Filma (realització d’un curtme-
tratge).

Totes les activitats es fan a l’Espai Zero de les 17.30 a les 19.30 h.
Les inscripcions es poden formalitzar a la Biblioteca Muni-

cipal els dimarts, dimecres i dissabtes de 10 a 13.30 h i de dilluns 
a divendres de 16 a 20 h. Per a més informació també podeu con-
tactar-hi a través del telèfon 938 404 388 i de l’adreça electrònica                                      
biblioteca.franqueses@lesfranqueses.cat.
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L’escriptora granollerina Eulàlia Canal

E
l 30 de setembre, la regidora Marina Ginestí, presidenta del 
Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joven-
tut, i Albert Costa, president de l’Associació Cívica i Cultu-
ral de Corró d’Avall, van signar la renovació del conveni de 

col·laboració i cessió d’ús d’espais municipals. El conveni té com 
a finalitat principal actualitzar les condicions de cessió d’ús de la 
planta baixa de la Nau Can Ganduxer, que té titularitat municipal, a 
“La Cívica”, en substitució del conveni anterior. Segons el conveni, 
“La Cívica” disposarà de les instal·lacions 5 anys més.

Renovat el conveni 
amb “La Cívica”

À
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Marina Ginestí i Albert Costa, després de signar el conveni
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Es constitueixen les juntes dels consells 
del poble per a la legislatura 2015-2019

E
l primer Consell del Poble de Corró d’Amunt de la legislatura 
va tenir lloc el 28 de setembre. Amb l’assistència d’una vin-
tena de veïns i veïnes, es va constituir la junta i es va escollir 
l’únic representant que faltava per designar, el del veïnat. S’hi 

van presentar dues persones: Manel Forns i Lluís Gómez. Forns, que 
ja havia representat els veïns els darrers anys, va retirar la seva can-
didatura en favor de Gómez, que va ser escollit per unanimitat.

Així doncs, la composició de la junta del Consell per a la legisla-
tura 2015-2019 és la següent:

-President: Ferran Jiménez (CiU).
-Vocals: Àngel Profitós (ERC-AM), Àlex Vega (ILFC-E), Conxi-

ta Soldevila (Grup Teatre Boina), Albert Costa (Club Ciclista Corró 
d’Amunt), Lourdes Díaz (Unió Esportiva Corró d’Amunt), Josep Mauri 
(Club Petanca Corró d’Amunt), Maria Àngels Pou (Associació de Ve-
ïns Sant Mamet), Mossèn Josep Cardús (parròquia de Sant Mamet) i 
Lluís Gómez (en representació dels veïns i veïnes).

Acte seguit, el president del Consell va dir que en referència a 
la moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament per aturar la construcció 
de la rotonda de Marata, calia escollir els representants de Corró 
d’Amunt que han de formar part de la comissió creada per millorar 
la seguretat en la carretera de Cànoves.

Després d’un tens debat amb diferents opinions dels presents a 
favor i en contra de la rotonda, es van escollir les dues persones que 
representen els veïns a la comissió, que són Teresa Sorribas i Nati 
Narváez, i com a suplents, Jordi Parera i Lluís Gómez. Amb tot, per 
mirar de consensuar una posició conjunta com a poble, que seria la 
que defensarien a la comissió les dues representants, es va decidir 

que el 5 d’octubre es faria una reunió per parlar sobre aquest tema, 
oberta a tots els veïns i veïnes, en què va quedar clar que la majoria 
de presents volia la rotonda, tot i estar oberts a altres propostes que 
poguessin solucionar definitivament el perill de la cruïlla.

Pel que fa als temes pendents de l’anterior legislatura, va tornar 
a destacar el de les deficiències contínues del servei telefònic, tant 
el fix com el mòbil, i d’internet. Ferran Jiménez va demanar a tots 
els veïns que tenen queixes que els les fessin arribar amb nom i cog-
noms i adreça. Un cop recollides, Jiménez va dir que s’enviarien a la 
delegació del govern de la Generalitat de Catalunya a Barcelona, ens 
que s’encarregaria d’elevar les reclamacions a la conselleria cor-
responent per mirar de fer pressió a les companyies telefòniques.

Consell del Poble de Llerona
El 5 d’octubre es va constituir formalment la junta del Consell del 

Poble de Llerona. Abans de començar la reunió només faltaven per 
saber-se els dos representants dels veïns. Com que s’hi van presen-
tar dues persones, Salvador Domínguez i Sònia Alier, i hi havia dos 
llocs per ocupar van ser escollides totes dues.

Així doncs, la junta del Consell del Poble de Llerona per a la le-
gislatura 2015-2019 la formen les següents persones:

-Presidenta: Rosa M. Pruna (CiU)
-Vocals: Jordi Ganduxé (CiU), Elisabet Pericas (ILFC-E), Josep 

Lleonart (Club Esportiu Llerona), Glòria Lloreda (Associació Cultu-
ral L’Art del Bonsai), Isidre Garriga (Festes Laurona), Josep Girbau 
(Regants de Llerona), Jaume Lloreda (Penya Blaugrana de Llerona), i 
Salvador Domínguez i Sònia Alier (representants dels veïns).
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Junta del Consell del Poble de Llerona
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Junta del Consell del Poble de Corró d’Amunt
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[ actualitat ]

E
l quiosc de la renovada plaça d’Espanya ja és un punt de ven-
da de felicitat alhora que un punt d’informació municipal que 
permet la integració social i laboral de persones amb disca-
pacitat. El 26 de setembre, Apadis, juntament amb l’Ajunta-

ment de les Franqueses, va inaugurar el Felicitarium. 
S’hi poden comprar llaminadures, entrepans i begudes, llegir la 

premsa o navegar per Internet a més a més de poder consultar-hi 
quines activitats hi ha programades al municipi o els serveis que 
s’ofereixen als diferents equipaments municipals, entre d’altres 
qüestions. Però l’objectiu principal d’Apadis és oferir un espai que 
faciliti la integració social i laboral dels seus usuaris i usuàries. 
Com va apuntar la seva directora, Imma Navarro, el quiosquet dóna 
l’oportunitat a les persones amb discapacitat d’aprendre un ofici tot 
realitzant pràctiques laborals en un entorn ordinari.

L’acte d’inauguració va comptar amb la participació de l’alcalde, 

Francesc Colomé, i la regidora de Polítiques Socials, Marina Ginestí. 
També va assistir-hi l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral. Durant 
l’acte es va gaudir de música i animació, i els treballadors i volun-
taris d’Apadis van repartir tasses de xocolata entre els assistents.

L’horari d’obertura habitual del Felicitarium és de dilluns a di-
vendres, de 8.30 a 13.30 h, i a les tardes, de 16 a 20 h; els dissabtes, 
de 9.30 a 13.30 h, i de 16 a 20 h. Per a més informació podeu consultar 
el web d’Apadis, www.apadis.org.

S’inaugura el Felicitarium a la plaça 
d’Espanya de Bellavista

M
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El Felicitarium ocupa l’espai del quiosc de la plaça d’Espanya

M
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L’alcalde i la regidora, amb els treballadors d’Apadis i la seva directora

Totes les fotografies al
Flickr
Ajuntament de les Franqueses
del Vallès
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

E
l 27 de setembre, Tesifón Gallego Martínez, veí de Corró 
d’Avall, va celebrar el seu 100è aniversari envoltat de la seva 
família. Els seus tres fills, juntament amb els néts i els bes-
néts, van organitzar-li una festa. L’alcalde Francesc Colomé i 

la regidora de Sanitat, Salut Pública i Gent Gran, Rosa Maria Pruna, 
també van voler acompanyar l’homenatjat en aquest dia tan especial 
i li van regalar un record de la façana de l’edifici consistorial i un ram 
de flors.  

Tesifón Gallego va néixer a Benamaurel, un municipi d’uns 2.500 
habitants situat a la província de Granada. La seva família va instal-
lar-se fa molts anys a Canovelles però des de fa uns quants anys ell 
resideix a les Franqueses, a casa de la seva filla. El nou cententari 
del municipi gaudeix de bona salut i per demostrar-ho s’aixeca sense 
l’ajut d’un bastó i explica que un dels seus secrets per mantenir-se 
en forma és ballar. 

Tesifón Gallego celebra els 100 anys

Informàtica per a la gent gran de Llerona

L
a grip és una malaltia ocasionada per aquest virus, que és 
mutant. És per això que cada any ens hem de vacunar per fer 
front a una nova variable de virus. Cursa en forma d’epidèmia 
estacional. S’aconsella vacunar les persones majors de 60 

anys, els pacients amb malalties cròniques a qualsevol edat (malal-
ties del cor, del ronyó, respiratòries, diabetis), les gestants en el 2n i 
3r trimestre, les persones internades en residències, els nens amb 
malalties cròniques i el personal que està en contacte amb la pobla-
ció (mestres, sanitaris, policies, bombers, cuidadors de gent gran).

Calendari de vacunació: a partir del 19 d’octubre als centres sa-
nitaris de Corró d’Avall i de Bellavista. Per demanar cita prèvia, es 
pot fer de la següent manera:

•	Acudint al seu centre de referència.
•	Telefònicament:  933 268 901 / 902 111 444
•	Per internet: www.gencat.cat/ics/usuaris/visites.htm

Vacunació de la grip

L
a gent gran de Llerona també podrà assistir a classes d’in-
formàtica a partir del mes de novembre, tal com ja ho fan als 
casals de Bellavista i de Corró d’Avall. L’àrea de Sanitat, Salut 
Pública i Gent Gran ha rebut una subvenció de 2.000 euros de 

l’Obra Social “la Caixa” amb la qual s’han pogut adquirir quatre ordi-
nadors portàtils que es faran servir per a les classes.

L’objectiu del taller és facilitar la introducció i familiarització de 
la gent gran a les noves tecnologies, contribuir al seu creixement 
personal, fomentar l’autoestima i la seva participació social.

El taller d’informàtica es farà al Centre Social per a la Gent Gran 
de Llerona i està previst que comenci el 4 de novembre.L’àrea agra-
eix a l’Obra Social “la Caixa” la seva aportació.

M
. V
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Tesifón Gallego, amb l’alcalde i la regidora i els seus familiars

L
’Ajuntament i la Fundació Privada per a la Gent Gran presen-
taran el programa d’atenció a la gent gran de les Franqueses 
el proper 25 de novembre a les 19.30 h a la Sala de Plens del 
consistori. Hi són convidades totes les persones majors de 65 

anys que viuen al municipi.
El programa d’atenció a les persones grans que presentin difi-

cultats en aspectes d’atenció personal i/o social i que, per diferents 
motius no  les tenen  cobertes, consisteix a facilitar-los els serveis de 
bany, menjador, bugaderia, perruqueria i podologia. Aquests serveis 
es prestaran a les instal·lacions de la Residència per a la Gent Gran 
de les Franqueses del Vallès. També s’oferirà la possibilitat d’utilit-
zar un servei de transport a aquelles persones que ho requereixin. 

Programa d’atenció 
a la gent gran
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[ espectacles ]

Venda d’entrades 1 hora abans de l’espectacle a la taquilla del teatre. Preu: 5 euros, i 4 euros per als majors de 65 anys, pensionistes, 
aturats i menors de 25 anys. Informació: 938 466 506 / www.lesfranqueses.cat

X Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars

Venda d’entrades anticipades a la taquilla del teatre (de dilluns a dissabte de 17 a 21 h; dimarts, dimecres i dissabte de 10 a 14 h, no 
festius) o per internet a www.codetickets. També el dia de la funció, fins a 2 hores abans a la taquilla del teatre. Preu: 18 euros, i 15 
euros per a les anticipades, majors de 65 anys, pensionistes, aturats i menors de 25 anys. Info: 938 466 506 / www.lesfranqueses.cat

Organitza: Amb el suport de:

3r Cicle d’Humor&Co.

14 novembre
21 h Casal Cultural de Corró d’Avall 

“The best of” d’aquest trio internacional de pallassos. Durada: 70 
minuts 

THE MELTING POT POURRI

Selecció dels millors esquetxos dels espectacles d’aquest trio 
atípic de comediants, músics i malabaristes que han renovat la 
figura del clown gràcies a una poètica d’arrel surrealista i, durant 
més de trenta anys, han mostrat la bellesa de l’art del pallasso 
arreu del món. Un allau de riures per a tots els públics. 

Intèrprets: Marceline, Sylvestre i Zaza 

Los Excéntricos

Companyia L’Animé

7 novembre
18 h Casal Cultural 
de Corró d’Avall

Espectacle familiar 
de teatre visual, 
dansa i humor. 
Durada: 55 minuts

BHRAVA! 

Una noia camina per carrers on les coses no són el que semblen. 
Uns paisatges visuals creats per personatges la faran viure un mar 
d’aventures.

Creació i interpretació: Anna Ros i Lali Ribalta 

Marcel Gros

21 novembre
18 h Teatre Auditori 
de Bellavista
Espectacle de 
pallasso per a 
públic familiar, a 
partir de 3 anys. 
Durada: 55 minuts 

CONTES AMAGATS 

On s’amaguen els contes? Amb humor i imaginació, Marcel Gros es 
presenta com un trobador a la recerca de les històries que encara 
no són a dins dels llibres. 

Creació, direcció i interpretació: Marcel Gros
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[ agenda ]

03 dimarts
Hora del conte “especial nadons”: No ni nó, a 

càrrec d’Anna Farrés. Cal inscripció prèvia a la 

Biblioteca Municipal o al telèfon 938 404 388. 

Activitat amb aforament limitat a 15 infants

17.30 h Sala de lectura de Can Ganduxer

Espai Zero: taller aplicació Android. Informació: 

938 404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

18 h Centre Cultural de Bellavista

05 dijous
Espais de lectura: tertúlia literària sobre el 

llibre La tristeza del samurái, de Víctor del Árbol

18 h Biblioteca Municipal

11 dimecres
Espai Zero: Berenar de paraules Literatura amb 

croissants, recomana’ns els teus llibres preferits, 

dins del programa Ítaca, cultura activa per a joves

17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista

12 dijous
Rotllana: El desenvolupament del llenguatge 

en els infants, a càrrec del centre d’atenció 

psicològica La caixa dels estímuls

17-18.30 h Nau de Can Ganduxer

Org. Associació Espai Nadó-Infant 

De capçalera... amb l’escriptora Eulàlia Canal. 

Activitat adreçada a infants amb famílies

17.30 h Biblioteca Municipal

14 dissabte
Excursió dels centres municipals de joves al 

CaixaFòrum Barcelona. Preu: 5 euros per als 

inscrits als centres de joves i 7 euros per als 

no inscrits. Inscripcions: obertes. Informació: 

Centre Cultural de Bellavista (938 405 781 / 

centrejoves.bellavista@lesfranqueses.cat) / 

Centre Cultural Can Ganduxer (938 404 967 / 

centrejoves.corro@lesfranqueses.cat)

9-17 h Sortida i arribada al Centre Cultural de 

Bellavista i al Centre Cultural Can Ganduxer

Org. Centres municipals de joves

Trobada de bèsties de foc 10è aniversari del 

Cabró

17 h Punt de trobada amb les colles a la plaça de 

l’Espolsada i recorregut pels carrers fins a la 

plaça de l’Ajuntament

Org. Grup de Diables Els Encendraires

15 diumenge
Sortida de natura: de Collformic a Sant Segimon 

i al Matagalls. Activitat guiada per Agustí 

Martínez. Distància de 12,25 km i desnivell de 

550 m. Inscripcions gratuïtes: acc@lacivica.com. 

Els inscrits aniran en cotxes particulars fins a 

Collformic

8-14 h Sortida des del Centre Cultural Can 

Ganduxer 

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

Ciclocròs Internacional (UCI) – Gran Premi Les 

Franqueses

Més informació: www.ucfciclisme.com

9 h Parc del Mirador (Bellavista)

Org. Unió Ciclista Les Franqueses

4a Cursa benèfica Els 10 km de les Franqueses.

Preu: 10 € amb xip, 12 € amb lloguer de xip. 

F
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06 divendres
Manteniment de sardanes a càrrec de Joan 

Peypoch. Informació: 609 120 832 (Rosa Estrada)

17-18.30 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

07 dissabte
Viu el riu Congost! Última jornada de voluntariat 

dins del projecte de restauració del riu Congost. 

Neteja de la ribera de deixalles, anellament 

d’ocells i construcció de caixes niu. Jornada 

gratuïta. Cal inscripció prèvia: 934 213 216 /

info@associaciohabitats.cat. Porteu calçat i roba 

còmodes

10-14 h Gual del carrer de Cal Forcaire

Org. Associació Hàbitats

08 diumenge
25a Caminada Popular de Llerona. Distància 

de 15 km aproximadament. Apta per a totes 

les edats. Inscripcions: adults, 9 € anticipada 

i 10 € el mateix dia; nens (fins a 12 anys) 5 € 

(tant anticipada com el mateix dia). Es poden 

fer per internet fins al 6 de novembre al web               

www.llerona.net. El preu inclou esmorzar i 

obsequi de l’organització. 

9 h Sortida i arribada a les Antigues Escoles de 

Llerona

Org. Festes Laurona

Caminant per Corró d’Amunt (2 h). Cal portar 

esmorzar. Inscripcions: 938 710 621 (Glòria Puig)

9 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

10 dimarts
Espai Zero: taller aplicació Android. Informació: 

938 404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

18 h Centre Cultural de Bellavista 

À
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“Setembre fruiter, 
alegre i fester”

“Qui pel novembre no ha sembrat, 
que no sembri que ja és tard”

Els diners que es recullin contribuiran a la 

recerca i a la lluita contra el càncer de ronyó.

Informació i inscripcions:

www.els10delesfranqueses.cat

10 h Sortida i arribada a la Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Avall

Org. Club d’Atletisme A4elkm

Representació de l’obra Toc Toc, a càrrec de la 

companyia Toc Toc Teatre de Llerona, dins el 

Programa de Dinamització Cultural de la Gent 

Gran

18 h Casal Cultural de Corró d’Avall

22 diumenge
Espectacle Gominolas Show, musical adreçat al 

públic infantil amb pallassos i malabars.

Preu: 8 €, infants; i 10 €, adults

17 h Teatre Auditori de Bellavista

Org. Menudo Espectáculo

26 dijous
Taller en família: Cuida el teu cos portejant el teu 

nadó, amb la fisioterapeuta Noelia Fernández

17 h Nau Can Ganduxer. Org. As. Espai Nadó-Infant

Hora del conte: Qui vola en aquesta escombra?, a 

càrrec de la rondallaire Sandra Rossi

17.30 h Biblioteca Municipal

Espai Zero: taller de punt de creu 

18 h Centre Cultural de Bellavista

28 dissabte
25è aniversari del Club Petanca Bellavista

9 h Pistes municipals de petanca

Org. Club Petanca Bellavista

29 diumenge
5a Festa de la Mongeta del Ganxet i 4t Concurs 

de Cuina. Trobada de productors i restauradors; 

concurs de cuina; ballada de gegants; actuació 

castellera; lliurament de premis del concurs 

de cuina; tast popular de mongetes del ganxet. 

Activitats paral·leles: venda de productes de 

proximitat, Va de mongeta! i taller de castells

10-13.30 h Antigues Escoles de Llerona

17 dimarts
Espai Zero: taller aplicació Android. Informació: 

938 404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

18 h Centre Cultural de Bellavista

19 dijous
Espai Zero: taller de punt de creu. Informació: 

938 404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

18 h Centre Cultural de Bellavista 

20 divendres
Concert de Santa Cecília: audició dels alumnes 

d’instrument de l’Escola Municipal de Música 

Claudi Arimany

18 h Auditori de l’EMM Claudi Arimany

Org. EMM Claudi Arimany

Espai Zero: Escenifica’t Tubs del Món.   

Espectacle musical en què Xavier Lozano 

utilitza estris increïbles per a les seves 

creacions musicals. Informació: 938 404 624 /                        

pij.franqueses@lesfranqueses.cat

19.30 h Centre Cultural de Bellavista
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24 dimarts
Xerrada-taller: El conte com a eina educativa, a 

càrrec de Rubén Martínez, escriptor, guionista i 

contacontes. Activitat emmarcada en el Projecte 

Educatiu Comunitat i Escola adreçada a mares 

i pares amb infants de 0 a 10 anys d’edat, on 

aprendran trucs molt efectius a l’hora d’explicar 

contes als seus fills i filles.

Inscripcions: del 10 al 19 de novembre, dt. i dj. 

de 10 a 13 h, al 938 405 780 / infanciaijoventut@

lesfranqueses.cat 

17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista

Col·l. Diputació de Barcelona. Xarxa de municipis

Espai Zero: taller aplicació Android. Informació: 

938 404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

18 h Centre Cultural de Bellavista

25 dimecres
Lectura del manifest del Dia Internacional 

contra la Violència de Gènere i xerrada 

Bellavista amb ulls de dona, dins el programa 

Mou-te per la Igualtat

10 h Centre de Formació d’Adults

Presentació del programa d’atenció a les 

persones majors de 65 anys

19.30 h Sala de Plens de l’Ajuntament

Col·l. Fundació Privada de les Franqueses del 

Vallès per a la Gent Gran
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[ agenda ]

ACTIVITATS 
www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitats-

esportives-i-de-lleure

CASALS INFANTILS MUNICIPALS 

Del 14 de setembre al 30 de juny (de 3 a 11 

anys). Manualitats, jocs, ludoteca, contes, 

danses, cançons, xanques, excursions, festes 

populars, convivències, etc. 

De dl. a ds. de 16.30 a 18.30 h 

•	 Dl., dc., dv. i ds. al Centre Cultural de 

Bellavista

•	 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)

•	 Sala esfera (a partir de 17.30 h): fer 

treballs en grup, deures o estudiar 

•	 Activitats (de 18.30 a 20.30 h): tallers, 

jocs, sortides, festes populars, etc. 

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: obertes tot l’any

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

ENTRENA LA MITJA 

Programa per preparar els corredors que 

vulguin fer la Mitja Marató Granollers-Les 

Franqueses-La Garriga el 7 de febrer de 2016. 

Els entrenaments estan planificats segons 

nivell a càrrec d’un entrenador nacional del 

Club d’Atletisme A4elkm. Es poden utilitzar 

els vestidors, dutxes i gimnàs de l’Escola 

Guerau de Liost

Del 21 de setembre al 5 de febrer

Dl., dc. i dv. de 20 a 21 h Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Avall

Inscripcions: obertes a les oficines de l’àrea 

d’Esports a la Zona Esportiva Municipal de 

Corró d’Avall. Són gratuïtes i inclouen una 

assegurança esportiva a més d’un obsequi

ARTEMISIA, ART & TENDÈNCIES

Ds. 7 de novembre: 

0 h Contes per a adults, dins “La nit 

secreta” de SomGaleries, amb el grup 

de narradors Para bé l’orella. S’obren 

les portes a partir de les 23.45 h

Preu: 5 euros. Durada aproximada: 75 minuts

Durant tot el mes:

•	 Showroom d’art amb obres de diferents 

artistes i diverses disciplines (pintura, 

gravats, ceràmica, escultura, dibuix, 

joies, etc.) en petit, mitjà i gran format a 

la planta -1

De dt. a dv. de 17 a 20 h i dissabte d’11 a 13 h 

Carrer de Sant Ponç, 65, Corró d’Avall

Entrada lliure

Informació: www.artemisiacultura.com

Org. Artemisia, Art & Tendències

VISITES GUIADES A L’EDIFICI DE 

L’AJUNTAMENT

Els dies i horaris es concerten en fer la 

inscripció prèvia. Inscripcions i informació:  

660 048 913 / visitalesfranqueses@gmail.com
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CASAL DE NADAL

Del 23 de desembre al 7 de gener

9-13 h Centre Cultural de Bellavista i Centre 

Cultural Can Ganduxer

Preu: 65 euros per infant i 55 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 23 

novembre al 4 de desembre per als infants 

empadronats al municipi i del 7 a l’11 de 

desembre per als empadronats i per als de 

fora del municipi. Es poden formalitzar dl. de 

10 a 13 h i dl., dc. i dv. de 16 a 18.30 h al Centre 

Cultural de Bellavista i dj. de 10 a 13 h i dt., 

dj. i dv. de 16 a 18.30 h al Centre Cultural Can 

Ganduxer

Org. Casals infantils municipals

APUNTA’T AL VOLUNTARIAT PER LA 

LLENGUA!

Forma part d’una parella lingüística!

Només necessites 1 hora a la setmana

Si t’adreces al Centre de Normalització 

Lingüística del Vallès Oriental, t’explicarem 

com apuntar-t’hi. 

C. Prat de la Riba, 84, 1a planta, Granollers

Ens pots fer un truc al 938 794 130 o enviar-

nos un correu a granollers@cpnl.cat

També t’hi pots inscriure en línia a

www.vxl.cat

COLÒNIES INFANTILS AL PARC NATURAL 

DEL GARRAF

7 i 8 de novembre

Preu: 40 euros per als inscrits als casals i 

50 euros per als no inscrits. Inscripcions: 

obertes. Informació: Centre Cultural de 

Bellavista (938 405 781) i Centre Cultural Can 

Ganduxer (938 466 506)

Org. Casals infantils municipals

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS 

Dg. 1, 8, 15, 22 i 29 de novembre

11-13 h Circuit de Cal Gavatx

Org. Centre d’Estudis Ferrovia Via Oberta 

HALLOWEEN IN TRANSYLVANIA  

7è Passatge del terror i 6è Concurs de 

carbasses. Botifarrada, brou, castanyes i 

moniatos. Animació terrorífica a l’exterior

30 i 31 d’octubre i 1 de novembre

19-00.30 h Antigues Escoles Corró d’Amunt

Informació: 938 710 680 / 649 030 820 (Maria 

Àngels Pou)

Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

30 dilluns
Espai Zero: assemblea jove dels centres 

municipals de joves

18 h Centre Cultural de Bellavista 
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“Setembre fruiter, 
alegre i fester”

“El novembre ens vol fer por,
amb les boires de la tardor”

L’agenda queda subjecta 

a possibles canvis. 

www.lesfranqueses.cat

CURSOS I TALLERS
www.lesfranqueses.cat/actualitat/cursos

TALLER D’IL·LUSTRACIÓ CIENTÍFICA

Activitat del programa Ítaca, cultura activa 

per a joves, de l’Espai Zero 

25 de novembre i 2 de desembre

17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista

Inscripcions i informació: a la Biblioteca 

Municipal dt., dc. i ds. de 10 a 13.30 h i de dl. a 

dv. de 16 a 20 h 

CURSOS DE CAN FONT-CENTRE D’ART I 

NOVES TECNOLOGIES

D’octubre a juny Can Font-Centre d’Art i 

Noves Tecnologies

•	 Cursos per a escolars: juguem en anglès 

I i II; reforç escolar; taller de pintura i 

dibuix infantil; laboratori de robòtica per 

a infants; programació de videojocs per a 

ordinadors; i cuina per a nens i pares

•	 Cursos per a joves: laboratori de 

robòtica per a joves; i programació de 

videojocs per a ordinadors

•	 Activitats per a adults: practiquem 

anglès I, II, III, IV i V; conversa, lectura 

i escriptura en anglès; practiquem 

francès I i II; laboratori de robòtica per 

a adults; tallers de pintura i dibuix; curs 

d’il·lustració; taller de restauració de 

mobles; utilització pràctica de la càmera 

digital; taller de patchwork; costura de 

supervivència i patchwork; informàtica 

bàsica; ofimàtica; ioga dinàmic; 

tastets de shiatsu; dietètica i nutrició; 

cuina actual; història de l’art; curs 

d’escriptura creativa; especialització 

en finances; postgrau en direcció de 

centres educatius; etc.

Informació: www.lesfranqueses.cat /           

938 403 375 / canfont@lesfranqueses.cat

FUNDACIÓ I ASSOCIACIÓ APADIS 

•	 Tots els dijous: rutes gastronòmiques 

i nits temàtiques al Restaurant El Gato 

Verde. Novembre al Japó

•	 Dv., 6 de novembre, a les 20.30 h: Open 

Night a La Botigueta i al Restaurant El 

Gato Verde

•	 Dt., 17 de novembre, a les 19 h: 

xerrada Convivint amb l’alzheimer. 

Com reaccionem amb un familiar amb 

deteriorament cognitiu, a càrrec de 

Duna Ulsamer, professora de la UB, al 

Restaurant El Gato Verde  

•	 Dv., 28 de novembre, a les 17.30 h: 

taller infantil de nyoquis (2a edició) al 

Restaurant El Gato Verde

Inscripcions als tallers i reserves per als 

sopars: 938 403 836

Org. Fundació i Associació APADIS
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CURSOS DE FORMACIÓ

Taller per a emprenedors: vols muntar un 

negoci o tens una idea? T’expliquem els 

passos a seguir

26 de novembre

Dj. de 9.30 a 11.30 h

A Can Ribas-Centre de Recursos Agraris

Inscripcions i informació: 938 443 040 / 

dinamitzacio@lesfranqueses.cat

CURSOS A CORRÓ D’AMUNT

•	 Pintura. Del 2 al 26 de novembre. Dl. i 

dj. de 17 a 19 h (Elisa Martínez, 679 309 

005)

•	 Tai-txi. Del 3 al 24 de novembre. Dt. de 

19 a 20 h (Glòria Puig, 938 710 621)

•	 Cant coral. Del 3 al 24 de novembre. Dt. 

de 20.30 a 22 h (Rosa Estrada, 609 120 

832)

Tots els cursos s’imparteixen a les Antigues 

Escoles de Corró d’Amunt 

Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

CURSOS DE “LA CÍVICA”

•	 Coral Xeremella: de setembre 

a juliol, els dijous de 21 a 23 h.                          

Preu: 20 € al mes

•	 Pilates: de setembre a juliol, 

els dimarts de 19.30 a 20.20 h.                 

Preu: 20 € al mes

•	 Tai-txi: de setembre a juliol, 

els dilluns de 19.30 a 20.30 h.                                   

Preu: 20 € al mes

•	 Zumba: de setembre a juliol, els 

dimecres de 20 a 20.50 h i els 

divendres de 19.30 a 20.20 h.                                   

Preu: 15 € al mes

Inscripcions: info@lacivica.com. Lloc: nau de 

Can Ganduxer

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró 

d’Avall
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CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS

Matrícula oberta per a tots els 

ensenyaments:

•	 Graduació en educació secundària a 

distància

•	 Accés a cicles formatius de grau 

superior

•	 Anglès, català i castellà

•	 Informàtica

•	 Aprendre a llegir i escriure

Per a més informació i horaris, visiteu el web 

www.cfabellavista.org
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CASTANYADA AMB “LA CÍVICA”

Dg. 1 de novembre

17.30 h Nau de Can Ganduxer

Org. As. Cultural i Cívica de Corró d’Avall
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[ grups polítics ]

Francesc Colomé 
Portaveu del grup polític municipal Convergència i Unió (CiU)

Per primera vegada a la història el 9 de novembre de 2014 els catalans i les catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar 
sobre el futur polític del nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vam acudir a les ur-
nes en una procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de 
l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega, i la consellera d’Ensenyament, 
Irene Rigau. El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots tres van rebre la imputació del TSJC per 
l’organització del 9N i van ser citats a declarar. Se’ls acusa de quatre delictes: desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, 
prevaricació administrativa i malversació; amb unes possibles penes que van des de la inhabilitació fins a la presó. Aquests fets configuren 
un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, sense precedents a l’Europa del segle XXI. És per tot això que el nostre 
grup municipal expressa tot el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats 
per haver posat les urnes en el procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014, i denuncia l’escassa qualitat 
democràtica d’un estat que fa un ús partidista de les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar 
processos democràtics.

Paguem uns impostos socialment justos? Fa uns dies que l’equip de govern ha fet la seva proposta d’ordenances fiscals per a l’any vinent 
(IBI, impost sobre vehicles, taxes, etc.). Després d’una primera anàlisi ens trobem amb una proposta continuista, mancada de criteris socials 
i amb poca sensibilitat cap a la realitat de la ciutadania. La realitat és que acabarem pagant el mateix que vam pagar l’any 2015, i fins i tot 
500 famílies acabaran pagant més, sense tenir en compte la situació particular de les famílies i seguint el mateix sistema d’anys anteriors. 
Unes ordenances fiscals que no estan basades en cap criteri de justícia o equitat social. Exposició de fets: Els terrenys rústics tenen un tipus 
impositiu superior als urbans (la pregunta és per què?). Les empreses que fan negocis amb els habitatges poden obtenir bonificacions d’un 
50% a l’IBI (per què?). El redactat per a poder cobrar un recàrrec als pisos desocupats normalment propietat de bancs fa gairebé inviable 
l’aplicació d’aquest recàrrec (per què?). El tipus impositiu aplicat a un habitatge habitual és el mateix que per a un magatzem, local comercial, 
pàrking o nau industrial (per què?...a LFI ens preguntem que si l’habitatge habitual és un dret, no seria de justícia que tingués bonificacions 
respecte a l’IBI?). A més, ens trobarem amb una nova taxa sobre el clavegueram que s’inclourà en el rebut de l’aigua, d’amagatotis. Des de 
LFI estem preparant una proposta de reforma d’ordenances fiscals basades en un criteri de justícia social, de sentit comú i de benefici per a 
les persones. En breu us ho explicarem amb més detall. www.lesfranquesesimagina.org / info@lesfranquesesimagina.org

Ya pasaron más de 100 días desde las elecciones municipales, tenemos un gobierno en minoría, que no gobierna que solo gestiona, 100 días 
de parálisis en Les Franqueses del Vallès, el gobierno se deja llevar por la inercia de la anterior legislatura, falta iniciativa, falta rigor en el 
trabajo, faltan ideas, no avanzan. Tenemos regidores del Gobierno que no responden a preguntas de la oposición, unos porque dicen que lo 
harán por escrito, otros porque es el alcalde quien responde por ellos, este es el gobierno que tenemos. Les Franqueses del Vallès necesita 
un gobierno activo que sume con la oposición para construir un municipio mejor, que haga políticas económicas que dinamicen el sector 
industrial para crear puestos de trabajo, que sepa tender la mano a la oposición que es la mayoría en el plenario, tienen que ser conscientes 
de la situación en la que están, tienen que ser conscientes de los problemas reales de nuestros vecinos y vecinas, de la responsabilidad que 
tienen para buscar soluciones y el gran trabajo a realizar, es hora de que empiecen a trabajar. ¿A que esperan para empezar?

Germán López
Regidor del grup polític municipal Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E)

Juan Antonio Corchado
Portaveu del gup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés 
(PSC-CP)
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Àngel Profitós 
Portaveu del grup polític municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal 
(ERC-AM)

“Tot està per fer i tot és possible”, va dir el poeta. A Catalunya ja hem fet una part del camí i, efectivament, tot és possible. Ara fa un  mes mal 
comptat  vàrem votar un Parlament amb una clara majoria de diputats a favor de la independència.  Ara és responsabilitat dels “professio-
nals” trobar acords per tirar endavant el projecte i és responsabilitat nostra seguir-lo i sortir al carrer quan calgui, per donar recolzament 
o per exigir compromisos. I fer memòria dels diferents comportaments de tothom, que la meta encara és lluny.  No defallim. Tenim feina. A 
les Franqueses, haurem aprovat (o no) les ordenances fiscals pel 2016. Les ordenances marquen el que tots pagarem per diversos conceptes 
(IBI, vehicles, llicències d’obres i d’activitats, aigua, cementiri, activitats esportives, tràmits diversos, etc) al 2016. No sé si s’hauran aprovat 
al Ple de finals d’octubre. El que sí puc dir-vos és que no comptaran amb els vots del grup municipal d’Esquerra Republicana si el govern 
manté, entre d’altres temes que tenim pendents, l’increment que ha previst pel preu de l’aigua. A diferència de l’electricitat o d’altres serveis 
on l’Ajuntament no pot fer-hi res, al rebut de l’aigua de la xarxa publica sí que hi tenim coses a dir. Se’ns ha presentat una proposta de nous 
trams de facturació que representaria un increment notable en els rebuts de bona part de les vostres llars, comerços, tallers i empreses. 
No l’acceptarem mentre els diners passin directament de la vostra butxaca a la de la companyia concessionària, com seria el cas, en base a 
uns números poc verificables on diuen que no els hi surt a compte el servei que ens venen.  

EL POLÍGON DEL SECTOR N A LA CARRETERA DE CARDEDEU S’HA DE FER. Encara no sabem per quin motiu el govern municipal, sense 
majoria a l’Ajuntament, vol portar a terme el polígon de la carretera de Cardedeu, el Sector N, tot i que la majoria de grups del consistori 
considera que no és el millor moment per a desenvolupar-lo. La urbanització d’aquest sector es va aturar l’any 2008, juntament amb altres 
projectes començats com el Centre Cultural de Corró d’Avall i el Parc del Falgar. Cap de les tres obres s’ha acabat i posat en marxa, amb el 
conseqüent perjudici econòmic i funcional que la paralització d’aquests projectes ha comportat, d’una banda en la ciutadania, que no pot uti-
litzar aquests espais i, de l’altra, el greuge econòmic. Després de tots aquests anys, ara es vol reiniciar l’obra en un moment urbanístic molt 
dolent, que afectarà tant els propietaris del Sector com l’Ajuntament. Seria millor analitzar la situació i fer-lo quan sigui possible, doncs ara 
és més important invertir en actuacions necessàries per a les persones. Segur que tant a nivell públic com privat hi sortirem guanyant tots.

ANÁLISIS ELECTORAL. Después de las pasadas elecciones autonómicas del 27 de septiembre, tenemos que hacer un amplio análisis de los 
resultados.  En primer lugar, queremos agradecer a todas las personas que depositaron su voto confiando en nuestro partido.  Este apoyo es 
el que nos impulsa para seguir adelante sin ninguna duda.  En segundo lugar, queremos agradecer la alta participación y también el hecho 
de que no hubiese ocurrido ningún incidente anormal, a pesar de la gran presión por parte de algunos partidos durante la campaña.  Final-
mente, luego de haberse conocido los resultados, claramente podemos decir que nuestro pueblo de Les Franqueses del Vallés, es un pueblo 
dentro del Vallés Oriental que NO quiere la independencia. No lo decimos nosotros; lo dicen sencillamente los resultados, las sumas y los 
números! Dejando a un lado el análisis y la lectura de estos resultados, entendemos lo importante que tiene que ser gobernar para todos.  
Los gobiernos no se pueden decantar por sectores y tienen que apartar su ideología y colores en el momento de tomar decisiones.  Un buen 
gobierno tiene que priorizar al ciudadano, tiene que velar por el bien común brindando respuestas a las necesidades sociales.  Hay muchos 
franquesinos que en estos momentos están en el paro y desearían poder acceder a puestos de trabajo dignos; pero sinó, a cursos de forma-
ción gratuitos que les permitan aumentar sus conocimientos y mejorar su currículum. Un buen gobierno tendría que enfocar sus objetivos en 
este sector; un buen gobierno debería preocuparse y sacrificar sus colores por el bien de las personas que así lo necesitan!

Francesc Torné 
Portaveu del grup polític municipal Convergència per Les Franqueses (CpF)

Javier Álvarez
Portaveu del grup polític municipal Partit Popular de Catalunya (PPC)




