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

Emergències
Policia Local. 938 467 575
Mossos d’Esquadra. 112
Policia Nacional. 091
Bombers. 112
Ambulàncies-Urgències. 112
Sanitat Respon. 061
Hospital General de Granollers.
938 425 000
Sanitat (demanar hora al metge 933 268 901)
CAP Corró d’Avall. 938 404 200
CAP Les Franqueses. 938 618 030
Transports (atenció al client)
Autobusos Sagalés. 902 130 014
Renfe. 902 320 320
Taxis. 938 703 028
Serveis (atenció al client)
Endesa. 800 760 909
Estabanell Energia. 900 250 260
Gas Natural. 902 200 850
Sorea. 902 250 070
Altres
Correus. 938 495 955
Deixalleria. 937 445 058
Jutjat de Pau. 938 465 578
Notaria. 938 468 611
Recollida de mobles i estris vells. 900 101 338
Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona de Corró d’Avall.
934 729 194
Tanatori de Granollers. 938 618 230
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Millorem la distribució
Si viviu a les Franqueses i no rebeu aquest butlletí a casa
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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ editorial ]

[ sumari ]

Hem engegat el curs amb molt bones
notícies relacionades amb el món de la
cultura i les arts escèniques: el 5 de setembre passat vam inaugurar la remodelació del teatre del Casal Cultural de
Corró d’Avall. Miro enrere i em vénen
sentiments d’enyorança ja que és on
vaig passar moltes hores de la meva infantesa i de la meva joventut. Jo i molts
franquesins i franquesines hi anàvem
a veure la doble sessió de cinema dels
diumenges a la tarda amb l’Àngel passant els rotllos de pel·lícula i la senyora
Irene servint al bar. Terence Hill i Bud
Spencer, Manolo Escobar, Bruce Lee...
Sí, sí, estic parlant dels anys 70, del casal on jugàvem a ping-pong pel torneig
de festa major, també hi fèiem “festivals
de la cançó”, manteníem viva la flama
de les tradicions amb els Pastorets –la meva única incursió en el món del teatre fent de
“fúria de l’infern”– i on hi havia un reputat grup de teatre.
Aquell casal es va fer amb la força del poble. Molta gent va col·laborar en la seva construcció. Recordo que la meva àvia m’explicava que, ja que no hi podia treballar, va pagar
el jornal d’un paleta i un manobre. Aquest casal ha viscut el pas del temps i la història
de les Franqueses i ara en tocava la seva remodelació. Calia fer un teatre adient al segle
XXI amb una reforma integral. Amb el Teatre Auditori de Bellavista amb 290 butaques
i amb el de Corró d’Avall amb 220 localitats ja en tenim prou i suficient. Queda demostrat que no calia construir un altre teatre auditori a l’edifici a mig construir del Centre
Cultural de Corró d’Avall, projectat l’any 2005 i que preveia una capacitat de més de 600
places.
Una altra molt bona notícia és que les Franqueses ja és municipi geganter. Aquesta
passada festa major de Corró d’Avall vam batejar als nous gegants de les Franqueses:
el Marquès i la pagesa i el nou gegantó, l’estudiant de Bellavista. Fa tres anys un noi de 4
anys, en Víctor, un dia de festa major em va demanar perquè no teníem gegants. Jo li vaig
contestar que si buscava gent i formava una colla gegantera l’Ajuntament compraria els
gegants. Ara fa nou mesos em va venir a veure i em va dir que ja tenia gent i que ara em
tocava a mi complir la meva part del pacte. Dit i fet! Tots hem complert i les Franqueses
pot dir amb orgull que ha nascut una colla gegantera, i per la força amb què han començat sé que la “taca verda” ens donarà moltes tardes d’alegria, sobretot als més menuts.
I la darrera notícia: el diumenge 5 de setembre, el primer dia de la festa major de Llerona, la companyia Toc-Toc Teatre de Llerona, un grup creat recentment per recuperar el
teatre que es feia al poble, va representar la seva primera obra de teatre a l’envelat de
Llerona. Després d’aquesta obra en vindran moltes més, segur.

04-15
ACTUALITAT
Més de 300 persones assisteixen a la
inauguració del renovat teatre del Casal
Cultural de Corró d’Avall

16-19
REPORTATGE
Festes majors

20-21
ESPECTACLES
Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars
Cicle d’Humor & Co

22-25
AGENDA
Festes d’homenatge a la vellesa
Festa de la Germandat
9a Cursa de 3 h de Resistència BTT
2n Concert Solidari de les Franqueses

Aquests són tres exemples que demostren que les Franqueses és un municipi viu, molt
viu culturalment parlant. Però en volem més! Temps al temps.

Francesc Colomé i Tenas Alcalde

26-27
GRUPS
POLÍTICS
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[ actualitat ]
Obres a la Casa de L’aparcament de
la Mestra a Marata Bellavista, obert

A

l’agost van finalitzar les obres de condicionament de
l’aparcament públic situat al costat de l’estació de tren
de Bellavista. Aquesta actuació, que ha anat a càrrec de
l’Ajuntament, és conseqüència del conveni que va signar el
consistori amb ADIF a l’abril pel qual aquest darrer cedia la gestió
d’aquest espai fins a finals de 2018 amb opció de pròrroga.
Amb les obres, el nou aparcament disposa de 280 places per a
vehicles, 100 de les quals estan reservades als usuaris i usuàries de
Renfe. També se n’hi han reservat 9 per a persones amb mobilitat
reduïda i se n’han habilitat diverses per a motos i bicicletes.
La intervenció ha costat 59.178 euros (IVA inclòs) i s’ha finançat
a través de dues subvencions, una del Pla de Barris i una altra de la
Diputació de Barcelona.

E. Garrell

A

principis d’agost es van iniciar les obres de reforma de la
Casa de la Mestra de Marata amb treballs de cimentació
dels fonaments. La previsió és que l’obra duri uns cinc mesos i mig i que estigui llesta per a les tradicionals representacions dels Pastorets.
Amb aquesta intervenció, l’Ajuntament vol adequar els espais
existents a la Casa de la Mestra així com ampliar-los per millorar-ne
l’ús que se’n fa. Els objectius principals de la reforma són dotar
l’equipament de serveis higiènics adaptats; disposar d’un espai de
suport necessari per a les activitats que es desenvolupen a l’aire
lliure; tenir un espai d’emmagatzematge en condicions que permeti
encabir el material necessari per desenvolupar les activitats a l’aire
lliure així com els elements escenogràfics dels Pastorets i de les
diferents obres de teatre de l’entitat i que, per tant, alliberi l’edifici
actual per a vestidors; i disposar d’un espai per poder realitzar juntes de l’associació i guardar-hi la documentació.
L’ampliació projectada serà un edifici de nova planta de planta
baixa, situat a la façana sud de l’equipament, que inclourà una intervenció puntual al porxo existent. La nova construcció serà un edifici
a tres vents, amb coberta inclinada a una sola aigua, i amb diferents
nivells del paviment interior per ajustar-se a les necessitats de cada
ús. L’ampliació se separa de l’edifici existent mitjançant un pati i una
nova zona d’accés, i en el punt de connexió es disposa de coberta
plana, per evitar el conflicte entre la nova coberta i l’existent, permetent la ventilació directa de totes les peces.
Quan les obres estiguins acabades, la Casa de la Mestra tindrà
una superfície útil de 140 m2, 80 m2 més que ara. El cost d’execució
previst és de 89.250 euros més IVA i la reforma la fa l’empresa Construcciones y Proyectos Eugenio García, S.L.

El consistori ha eliminat les tanques i ha creat nous accessos

Instal·lats els ascensors de Bellavista

4

Pla de Barris

E

ls vianants ja poden accedir a la passarel·la que travessa les
vies del tren de Bellavista i que comunica la plaça de la Malagarba i el nou aparcament amb el carrer d’Aragó i el passatge de Ponent. Al llarg de les properes setmanes, un cop
es tinguin els permisos, els dos nous ascensors exteriors situats en
ambdues bandes entraran en funcionament. Aquesta instal·lació facilita l’accessibilitat a les persones i connecta els espais tallats per
la via del tren. Paral·lelament, l’àrea d’Obres i Serveis ha eixamplat
la vorera del carrer d’Aragó (entre el passatge i el carrer de Ponent).
Les obres han anat a càrrec de l’empresa ESOROSA, Estructuras y Obras La Roca, SL, i s’han realitzat amb un pressupost de
177.455 euros (IVA exclòs) del Pla de Barris de Bellavista. Per tant,
compten amb el finançament del 50% del seu import per part del
Departament de Territori de la Generalitat, a més de rebre una subvenció per part de la Diputació de Barcelona, redactora del projecte.

Els ascensors podran funcionar un cop es tinguin tots els permisos
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300 persones a la inauguració del teatre
del Casal Cultural de Corró d’Avall

E. Garrell

E

l 5 de setembre van tenir lloc els actes d’inauguració de la
reforma que l’Ajuntament ha fet al teatre del Casal Cultural
de Corró d’Avall. Més de 300 persones van assistir-hi.
Entre els actes de celebració, el mossèn Sergi González,
rector de la parròquia de Santa Eulàlia, propietària de l’edifici on està
situat el Casal, va beneir les reformes i va regalar a l’Ajuntament una
reproducció de la constitució de la primera junta del Casal, que data
del mes de març de 1969, que uns veïns i veïnes li havien fet arribar.
El regidor d’Urbanisme, Jordi Ganduxé, va explicar que s’ha realitzat una reforma integral del teatre, ja que s’ha aïllat tèrmicament l’edifici, s’hi ha renovat el cel ras i les parets amb fusta amb
l’objectiu d’insonoritzar l’espai, s’ha canviat la instal·lació elèctrica
de l’edifici i s’hi ha reparat, allisat i pintat amb resines el terra. A
més, s’hi han posat butaques noves, s’hi ha canviat el sistema d’illuminació, tant l’escènica com la general de la sala, s’hi ha instal·lat
un projector i s’hi ha reparat i pintat la tarima de l’escenari.
Per la seva part, l’alcalde, Francesc Colomé, va remarcar que
a banda de les reformes al teatre, a primers de 2014 també es va
renovar totalment el bar, i que també s’havien fet obres en el clavegueram i en el circuit elèctric. “Ja veieu que no calia fer un teatre

Un grup de jazz va animar la inauguració

com el que es projectava construir a l’edifici del Centre Cultural de
Corró d’Avall. Amb les reformes d’aquest Casal i el Teatre Auditori
de Bellavista, les Franqueses té dos equipaments de primer ordre”,
va afegir Colomé.

Ramon Bufí dóna un quadre al municipi

N. Maynou

E

l pintor franquesí Ramon Bufí va donar una de les seves obres
a l’Ajuntament de les Franqueses. L’artista va ser rebut al
despatx de l’alcalde, Francesc Colomé, juntament amb la
regidora de Cultura, Marina Ginestí; el regidor de Relacions
Institucionals, Ferran Jiménez; i el secretari, Josep Maria Amorós.
Bufí, acompanyat de la responsable de la galeria Artemisia, Cristina Requena, va explicar que dóna el quadre en agraïment al suport
i col·laboració de l’Ajuntament en l’exposició que va realitzar aquest
estiu a la galeria d’art de Corró d’Avall. A més a més del quadre,
Bufí va regalar uns quants exemplars del seu catàleg personal. La
regidora de Cultura va afirmar que inclouran el catàleg al fons de
la Biblioteca Municipal. Ginestí, com totes les autoritats, va mostrar
satisfacció per la donació i va dir que espera poder seguir potenciant
els artistes locals.
L’obra que Bufí va entregar al municipi és Ametllers (2011, pastel sobre paper), inspirada en un paisatge de Riells del Fai. En total,
l’administració municipal ja compta amb 10 obres de Bufí repartides
en diversos equipaments municipals.

Bufí, regalant una de les seves obres a l’alcalde i als regidors

Bufí es considera un pintor molt prolífic a qui des de petit li ha agradat dibuixar.
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[ actualitat ]
El Ple rebutja la retirada del sistema
del foto vermell instal·lat als punts
semafòrics de les Franqueses
La moció de supressió del sistema del foto vermell obté 12 vots en
contra de CiU, PSC-CP, ERC-AM i PPC, 4 vots d’abstenció d’ILFC-E i
només 1 vot a favor de CpF

6

Àrea de Seguretat Ciutadana

A

la sessió plenària del dijous 30 de juliol el regidor de Convergència per les Franqueses (CpF), Francesc Torné, va presentar una moció sol·licitant l’eliminació del sistema del foto
vermell instal·lat a diferents punts semafòrics del municipi.
El Ple va rebutjar la moció amb els 12 vots en contra dels regidors i
regidores de Convergència i Unió (CiU), del Partit dels Socialistes de
Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP), d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) i del Partit Popular de
Catalunya (PPC). Els 4 regidors i regidores d’Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa (ILFC-E), malgrat l’exposició crítica del regidor
Rafael Bernabé, van abstenir-se.
El regidor Rafael Bernabé va preguntar per quin motiu els semàfors amb càmeres no funcionen amb els colors verd, taronja i
vermell, com la resta de semàfors del municipi, si la mateixa Junta
de Govern Local ha reconegut que la instal·lació genera confusions.
L’alcalde, Francesc Colomé, va explicar que el decret d’alcaldia
ratificat per acord de la Junta de Govern Local, al qual es referia el
regidor Bernabé, va aprovar-se perquè a partir del 18 de març es va
canviar el sistema del foto vermell malgrat que funcionés correctament. Així, van deixar-se sense efecte les denúncies tramitades en el
període comprès entre el 21 de febrer i el 18 de març corresponents
als semàfors ubicats al carrer de Catalunya de Llerona.
L’Ajuntament també va aprovar deixar sense efecte la segona i
successives multes interposades des de l’entrada en funcionament
de l’esmentat sistema únicament en el cas d’infraccions que s’hagin
comès de forma reiterada en el mateix indret i pel mateix concepte i que s’hagin produït amb anterioritat a la recepció de la primera notificació de manera que la persona interessada no hagi pogut
tenir coneixement previ de la primera infracció. Aquesta resolució
és vàlida tant per als punts semafòrics col·locats a Llerona com per
als instal·lats a Corró d’Avall, concretament, a la carretera de Ribes
(cruïlla amb la carretera de Cànoves) i al carrer del Pont (a l’alçada
del giratori de Can Mònic).
Des del 18 de març els semàfors amb càmeres funcionen de la
següent manera: els semàfors estan en taronja intermitent però si
detecten un vehicle que s’hi acosta a més de 50 km/h es posen en
vermell. Només els cotxes que es salten el semàfor en vermell, la
qual cosa està prohibida, són multats. L’alcalde va lamentar que tot i
que el nombre de multes ha disminuït encara circulen molts vehicles
per sobre de la velocitat permesa.

Carrer de Catalunya, a Llerona

En aquest punt, la regidora d’ERC-AM, Francesca Masclans, va
apuntar que una possible solució potser hauria estat establir un període més llarg de prova del sistema.
En relació al mateix tema, ILFC-E, PSC-CP i ERC-AM van presentar una moció que va aprovar-se amb el suport de CiU i PPC i
l’abstenció de CpF. La moció insta l’Ajuntament a realitzar un estudi sobre el funcionament del sistema del foto vermell implantat
per part d’una empresa externa i independent, a fer públics els resultats i a prendre mesures en base als resultats. També demana
garantir una correcta senyalització dels punts en qüestió i exigeix
l’anul·lació d’ofici de les sancions que siguin improcedents.
Al Ple van assistir-hi diversos membres de la Plataforma d’Afectats per Multes de les Franqueses (PAM), que van manifestar el seu
malestar. El regidor de Seguretat Ciutadana, Ferran Jiménez, va
convidar-los a visionar les infraccions comeses perquè en el cas que
les sancions no siguin procedents s’eliminaran.
L’Ajuntament ha habilitat una oficina d’atenció en relació al
sistema del foto vermell a les dependències de la Policia
Local (carrer de Rafael Alberti, 2. Corró d’Avall). Podeu
contactar-hi a través del telèfon 670 309 427 de dilluns a
divendres de 8.30 a 14 h i dimarts i dijous de 16 a 18 h i, en cas
necessari, sol·licitar cita prèvia.
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El Ple atura el projecte de construcció
de la rotonda de Marata

M. Viure

E

ls grups municipals d’ILFC-E, PSC-CP i ERC-AM van portar al
Ple del 30 de juliol una moció conjunta en relació al projecte
de construcció d’una rotonda a la intersecció de la carretera
de Cànoves (BV-5151) i el Camí Vell de Marata, que travessa el
nucli del poble. Aquest punt va prosperar amb els 9 vots dels partits
que van dur-la al Ple i les 8 abstencions de CiU, CpF i PPC.
La moció demanava aturar la construcció de la rotonda; crear
dues comissions per a la millora de la seguretat, una per al Camí
Vell de Marata i una altra per a la carretera de Cànoves; i adoptar
mesures urgents per reduir la sinistralitat a la cruïlla i a tota la
carretera de Cànoves.
ILFC-E i ERC-AM són contraris a la construcció de la rotonda
perquè la consideren sobredimensionada i opten per prendre altres
mesures amb menys impacte ambiental i visual. En canvi, el PSC-CP,
segons el regidor Juan Antonio Marín, està a favor de la rotonda però
subratlla la necessitat d’arribar a un consens amb els veïns i veïnes.
Tant en les intervencions de l’alcalde, Francesc Colomé, com
del regidor d’Urbanisme, Jordi Ganduxé, es va remarcar el posicionament favorable a la rotonda de l’equip de govern (CiU). Colomé
va recordar que la carretera de Cànoves pertany a la Diputació de
Barcelona. L’alcalde va explicar que té l’obligació de vetllar pel bé
comú i que en constatar que a la cruïlla de Marata hi havia accidents
va demanar a la Diputació que cerqués una solució per posar fi a la
sinistralitat de la via. La Diputació, un cop analitzada la situació i re-

La cruïlla vista des del Camí Vell de Marata

alitzats els estudis corresponents, va decidir que el millor és fer-hi
una rotonda. L’alcalde va recordar que molts veïns de Corró d’Amunt
han demanat la rotonda i que Llerona també hi té quelcom a dir. Per
acabar, també va voler deixar clar que encara que cregui necessari
construir la rotonda per evitar més accidents també treballa per a la
pacificació del Camí Vell de Marata tal com reclamen alguns veïns i
veïnes del poble, per això mateix l’Ajuntament ja hi ha mantingut fins
a tres reunions.

Les Franqueses se situa molt per sota
de la mitjana catalana de fets delictius
La Junta Local de Seguretat, reunida amb el conseller d’Interior Jordi
Jané, valora molt positivament els resultats del darrer any

N. Maynou

L

a reunió, celebrada a Can Ribas-Centre de Recursos Agraris
a porta tancada el 30 de juliol, va comptar amb la presència
del conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Jordi Jané; la delegada territorial del Govern de la Generalitat a
Barcelona, Núria Colomé; el sotscap de l’ABP Mossos d’Esquadra;
el sotsinspector de l’ABP Mossos d’Esquadra; l’intendent sotscap
de la Regió Policial Metropolitana Nord dels Mossos d’Esquadra; el
tinent adjunt de la companyia de la Guardia Civil de Premià de Mar; i
el comandant accidental de la Guardia Civil de Canovelles. Totes les
autoritats van ser rebudes pels representants municipals: l’alcalde
de les Franqueses, Francesc Colomé; el regidor de Seguretat Ciutadana, Ferran Jiménez; l’inspector i Cap de la Policia Local de les
Franqueses, Xavier López; el sergent, Jesús Alejandro Hernández; i
el secretari, Josep Maria Amorós.
En referència a la junta, el conseller d’Interior va felicitar la gestió municipal que es fa a nivell de seguretat i va destacar que, segons
les dades exposades en la sessió, els delictes contra persones, els
robatoris i altres tipus de delictes han baixat de manera global. Jordi Jané va afirmar que, actualment, les Franqueses està 23 punts
per sota de la mitjana catalana en fets delictius coneguts per cada
1.000 habitants. El titular d’Interior també va subratllar que el total
dels fets, entre delictes i faltes, ha baixat un 15% respecte l’any
2014.
Tant l’alcalde Francesc Colomé com el regidor Ferran Jiménez

Les autoritats i els representants dels cossos de seguretat

van mostrar satisfacció per aquestes dades positives i la voluntat de
seguir treballant perquè la delinqüència i les incidències del municipi continuïn disminuint. Així mateix, totes les autoritats van agrair
la feina feta a la Policia Local, als Mossos d’Esquadra i a la Guàrdia
Civil.
Prèviament a la reunió, el conseller, que assistia a les Franqueses per primera vegada des que posseeix el càrrec, va signar el Llibre d’Honor del municipi amb una extensa dedicatòria.
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[ actualitat ]
179 nens i nenes gaudeixen d’una beca
per a les activitats d’estiu

Àrea d’Infància i Joventut

A

quest estiu 179 infants de les Franqueses han pogut gaudir
d’activitats lúdiques i esportives gràcies a les beques d’estiu gestionades a través de l’àrea de Polítiques Socials de
l’Ajuntament. En total, s’han presentat 223 sol·licituds. Els
ajuts concedits suposen una inversió de 36.816,20 euros i tenen per
objectiu que cap nen ni nena del municipi es quedi sense activitats de
lleure durant les vacances.
En anys anteriors, s’oferien ajuts per a activitats d’estiu per atendre aquells casos concrets d’infants i adolescents que es trobaven
en una situació considerada de risc social, segons els criteris de
l’equip de Polítiques Socials basats en el reglament de prestacions
econòmiques. Tanmateix, aquest any, l’Ajuntament ha optat per obrir
aquesta convocatòria a tota la població i crear una partida específica, convertint l’ajut econòmic d’estiu en un ajut universal per a
totes aquelles famílies empadronades a les Franqueses que tenen
menors a càrrec i que es troben en una situació socioeconòmica desfavorable. Per aquest motiu, el Ple, a la sessió celebrada el 26 de febrer passat, va aprovar el Reglament de concessió d’ajuts econòmics

Una de les sortides dels casals municipals infantils d’estiu

per a la realització d’activitats d’estiu i/o activitats extraescolars de
lleure, esportives, culturals o socials.

Wi-fi a la plaça i al 378 beques per a
Centre Cultural de material escolar
Bellavista

E
X. Solanas

ls usuaris i usuàries del Centre Cultural de Bellavista ja tenen Wi-Fi gratuït tant a l’interior de l’edifici com a la plaça
del centre. Per connectar-s’hi només cal disposar del carnet
de la Biblioteca Municipal o donar-se d’alta a l’Espai Zero.

La plaça del Centre Cultural de Bellavista
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P

er a aquest curs escolar 2015-16 l’Ajuntament de les Franqueses, a través de l’àrea de Polítiques Socials, ha concedit
378 beques per a la compra de material escolar. Enguany,
s’han presentat 500 sol·licituds. El nombre d’ajuts concedits
ha augmentat considerablement, el curs passat es van aprovar 307
peticions i l’any 2013, 196.
Les beques atorgades, per un import total de 45.370,41 euros,
serviran per ajudar les famílies que es troben en una situació socioeconòmica desfavorable, en l’adquisició de llibres de text escolar,
material didàctic substitutiu dels llibres o material adaptat, material
fungible o sortides escolars. Aquests ajuts només són vàlids per als
alumnes empadronats al municipi i escolaritzats en cursos d’Educació Infantil, Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria
d’alguna escola o institut de la comarca.
Aquest any, amb la nova normativa d’ajuts per a l’educació escolar aprovada pel Ple el 30 d’abril passat, s’han formalitzat 5 convenis
amb diferents escoles del municipi per a la gestió directa d’aquests
ajuts.
Així mateix, com cada any, també existeix la possibilitat de
l’avançament de la beca, en aquells casos que estigui degudament
justificat, per a la qual cosa cal dirigir-se a les oficines de l’àrea de
Polítiques Socials de Bellavista (938 465 862) o de Corró d’Avall (938
407 333).

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Finalitzen les tasques de renovació de
la pintura vial

Àrea d’Obres i Serveis

L

’àrea d’Obres i Serveis ha acabat les tasques de renovació de
la pintura vial dels carrers de les Franqueses que van iniciar-se fa tot just un any. Els treballs, però, no han consistit només a repintar la senyalització horitzontal existent, sinó que
s’ha posat molt d’èmfasi a millorar la seguretat viària en diversos
punts, ja sigui eliminant-ne els elements obsolets, creant places
d’aparcament o unificant els criteris relatius al tamany dels senyals.
Pel que fa a les places d’aparcament, se n’han creat de noves a la
urbanització Els Gorchs de Llerona amb el doble objectiu de disposar
de més zones d’aparcament per als veïns i d’ajudar a reduir la velocitat dels vehicles a la via principal d’aquest nucli urbà.
A Bellavista i a Corró d’Amunt, i a d’altres punts del municipi, s’ha
canviat la inclinació de les places d’aparcament en semibateria per
evitar que els cotxes haguessin de sortir de cul. Ara ja poden sortir
de cara, amb el consegüent guany en seguretat.
També s’ha mirat d’unificar la longitud de les franges dels passos
de vianants, així com la tipologia dels STOP, entre d’altres. I s’han
pintat definitivament els nous dobles sentits del carrer de Puiggraciós i del carrer de Rafael Alberti, de Corró d’Avall.
Una altra acció relativa a la senyalitació horitzontal que ha millo-

Treballs de pintura vial a la plaça de l’Estiu

rat la seguretat de vehicles i vianants ha estat crear places de motos
just al costat d’un pas de vianants per millorar-ne la visibilitat. En
alguns casos, en comptes de places per a motos, s’hi ha pintat una
línia groga per evitar que cap vehicle entorpeixi la visió del vianant.

E

l Patronat Municipal d’Esports ha realitzat diverses intervencions als camps de futbol de Corró d’Avall, Llerona i Bellavista.
L’actuació al camp de futbol de Corró d’Avall ha consistit a
aixecar el paviment antic dels dos vestidors dels primers equips del
CF Les Franqueses i del CF Bellavista Milan, substituir els desguassos i col·locar un paviment continu nou a tot el vestidor. Les obres,
incloses dins del pla de manteniment de les zones esportives del municipi, han suposat una despesa de 9.000 euros. Amb aquesta partida
també s’hi ha inclòs la retolació del camp de futbol amb els logotips
oficials de l’Ajuntament i el Patronat. A més, també s’han retolat les
pistes de pàdel.
Paral·lelament, a la Zona Esportiva de Llerona s’ha renovat el
terra de les dutxes del vestidor dels àrbitres. Poc abans ja s’hi havien dut a terme diverses tasques de millora.
Al camp de futbol de la Zona Esportiva Municipal de Bellavista,
el Patronat Municipal d’Esports ha substituït les antigues porteries. Els nous elements, que compleixen amb la normativa UNE-EN

Patronat Municipal d’Esports

Millores als camps de futbol municipals

L’interior d’un vestidor per als clubs de futbol que juguen a Corró d’Avall

748/2004, estan fets a base de tubs metàl·lics d’alumini. I els ganxos
per penjar-hi les xarxes, que també són noves, són de plàstic.
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[ actualitat ]
Inici del curs escolar 2015-2016
L’àrea d’Educació desplega un ampli ventall de programes i accions amb
l’objectiu de millorar la qualitat de l’ensenyament al municipi

E

puguin incidir negativament en l’aprenentatge dels alumnes del 2n
cicle d’Educació Infantil i cicle inicial d’Educació Primària.

Manteniment dels centres educatius
Desenvolupament d’accions necessàries basades en tres tipus de
manteniment: normatiu, preventiu i correctiu.

Arts escèniques
Sensibilització de la població infantil i juvenil envers la música, la
dansa, el teatre, etc.

Patis oberts a les escoles
Promoció de la cultura del lleure, ampliació i optimització dels espais públics de convivència aprofitant les instal·lacions escolars.

Foment de l’ús del català
Oferta de cursos de català en col·laboració amb el Consorci per a la
Normalització Lingüística.

Projecte Educatiu Comunitat i Escola
Aquest projecte va iniciar-se el curs passat i té com a objectiu collaborar en la promoció i integració de les escoles i instituts com a
ens claus en el futur del municipi i com a part de la vida social i cultural del poble.

Suport a entitats i centres educatius
Suport, mitjançant la convocatòria de subvencions, a les entitats i
centres educatius. Cessió d’equipaments, préstec d’infraestructures, etc.

Prevenció de l’absentisme escolar
Es vetlla per l’acompliment del dret a l’ensenyament obligatori i, en
el cas que es detectin casos d’absentisme escolar, es treballa per tal
de disminuir-lo i eradicar-lo. Els diferents serveis municipals estan
coordinats per prevenir i detectar casos d’absentisme escolar.
Campanya de preinscripció i matriculació
L’àrea d’Educació col·labora amb els centres docents públics, fent
difusió i coordinant la campanya publicitària de preinscripció. A més
gestiona la matrícula fora de termini de les escoles públiques del
municipi (2n cicle d’Educació Infantil i Educació Primària) i la tramita
a l’organisme competent per assignar plaça.
Servei de logopèdia municipal
Prevenció i atenció a aquelles problemàtiques de llenguatge que

10

M. Viure

l 14 de setembre, després d’una mica més de dos mesos de
vacances, les aules dels centres educatius van tornar-se a
omplir. Més de 2.700 alumnes d’Educació Primària i Secundària van iniciar el nou curs 2015-16.
Les Franqueses compta amb 5 escoles d’Educació Infantil i Primària: l’Escola Bellavista-Joan Camps, l’Escola Camins, l’Escola
Colors, l’Escola Guerau de Liost i l’Escola Joan Sanpera i Torras.
Entre totes elles, aquest curs acullen més de 2.000 alumnes. El municipi també té dos instituts, l’Institut El Til·ler i l’Institut Lauro, que
apleguen uns 750 alumnes d’Educació Secundària Obligatòria.
L’Ajuntament contempla l’educació en sentit ampli, per tal de
poder vincular-la a múltiples conceptes i perspectives: creixement,
desenvolupament, criança, socialització, aprenentatges, hàbits, etc.
En aquest marc, l’àrea d’Educació, vetlla pel correcte funcionament
dels diferents centres educatius del municipi, tant dels que són de
titularitat de la Generalitat de Catalunya com dels municipals. Amb
l’objectiu de millorar la qualitat de l’ensenyament, ofereix un conjunt
de serveis i executa un ventall de programes i accions:

El primer dia del curs a l’Escola Joan Sanpera i Torras

Participació en els consells escolars dels centres educatius
L’àrea d’Educació participa a les reunions dels consells escolars de
les 5 escoles, els 2 instituts i el Centre de Formació d’Adults.
Gestió del Consell Escolar Municipal
Gestió i organització de les sessions del Consell Escolar Municipal.
Així mateix, gràcies a la coordinació amb altres àrees de l’Ajuntament es porten a terme altres actuacions. Com ara les visites a la
Biblioteca, el programa d’educació viària o el de promoció esportiva.
Per a més informació podeu anar a l’enllaç
del codi QR o contactar amb l’àrea d’Educació
al telèfon 938 466 506 o a l’adreça de correu
electrònic educacio@lesfranqueses.cat

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Les Franqueses dóna bitllets emesos
durant la Guerra Civil al MNAC

L

pals. Així, el Consell Municipal de les Franqueses va poder imprimir
bitllets per donar resposta a les necessitats de la seva població.

Manteniment a
l’escola a l’estiu

Benvinguda als
nous docents

C

A

om cada estiu, l’àrea d’Educació de l’Ajuntament va aprofitar
el període de vacances escolars per a realitzar tasques de
manteniment extraordinari als centres educatius del municipi.
Durant aquest període, entre d’altres feines, s’han fet arranjaments de soldadura, de guix i de pintura, s’han revisat les teulades i
les canonades, s’ha fet neteja de canals i embornals, s’ha millorat la
il·luminació d’algunes zones, s’han instal·lat papereres noves i s’han
utilitzat màquines per condicionar les zones de terra dels patis d’alguns centres educatius.
Per dur a terme aquestes obres de manteniment, a més dels peons de manteniment de les escoles, s’ha comptat amb el suport de
persones contractades a través dels plans locals d’ocupació, que
donen feina a veïns i veïnes del municipi que es troben en situació
d’atur.
Les despeses d’aquest manteniment han tingut un cost de 15.000
euros, aproximadament.

MNAC

’Ajuntament de les Franqueses va entregar 1.373 bitllets
emesos pel Consell Municipal de les Franqueses durant la
Guerra Civil al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). El
consistori va voler lliurar aquesta col·lecció de paper moneda
al MNAC perquè la conservi i l’exposi al públic. Al fons del museu,
en total, van entregar-se 599 bitllets d’una pesseta; 699 bitllets de
0,50 cèntims; i 75 bitllets de 0,25 cèntims. L’acte de donació va formalitzar-lo l’alcalde, Francesc Colomé, i el director del MNAC, Josep
Serra, el 31 de juliol a la Sala Sert del museu.
En el període de la Guerra Civil, a causa de l’escassetat provocada pel conflicte i de l’emmagatzematge dels diners en metàl·lic
que feien els particulars i les mateixes institucions, es va originar un
problema de manca de moneda per a les transaccions de compravenda, encara que fossin per a petites quantitats. Davant la situació,
el setembre de 1936 la Generalitat va optar per l’emissió de Paper
Moneda Nacional Català. El 9 d’octubre del mateix any, la Generalitat
va autoritzar als ajuntaments l’organització de les seves economies
per mitjà de l’emissió de paper moneda en els seus límits munici-

El director del MNAC, l’alcalde Colomé i el secretari de la Corporació

bans de l’inici del curs escolar, el Patronat Municipal de
Cultura, Educació, Infància i Joventut va donar la benvinguda als nous docents dels centres educatius en una trobada
per presentar-los el municipi i l’Ajuntament. Aquesta acció
està emmarcada dins del Projecte Educatiu Comunitat i Escola, i va
tenir lloc al Teatre Auditori de Bellavista.
A l’inici de l’acte, la regidora de Cultura, Educació, Infància i Joventut, Marina Ginestí, va donar la benvinguda a tots els docents i
equips directius, i va fer una breu introducció per presentar-los el
municipi on treballarien a partir d’aquest curs. També se’ls va projectar un vídeo que resumeix les característiques de les Franqueses.
Durant la presentació, els tècnics d’Educació van parlar sobre
l’organització municipal i sobre els diferents programes que porta
a terme i coordina l’àrea. Així mateix, també es van tractar temes
relacionats amb el territori, donant a conèixer alguns dels equipaments de les Franqueses, i fent incís en la gran diversitat i riquesa
que suposa comptar amb un municipi format per cinc pobles.
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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Francisco Jiménez celebra 106 anys
Jiménez és el 4t home més gran de Catalunya i el 17è de tot l’Estat

E. Garrell

D

illuns 7 de setembre, Francisco Jiménez Campoy, de Llerona, va celebrar el seu 106è aniversari a la residència Francesca Roig de l’Ametlla del Vallès, on s’està des de fa uns
mesos. A banda de la seva família, aquell dia també el van
voler acompanyar l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, i la
regidora de Sanitat, Salut Pública i Gent Gran, Rosa Maria Pruna, que
el van obsequiar amb un ram de flors.
Jiménez, nascut el 7 de setembre de 1909 a Cuevas de Almanzora, província d’Almeria, va arribar a Catalunya als 8 anys d’edat. Va
començar a fer de ferrer a la Roca del Vallès; al cap d’un temps el van
anar a buscar de Can Trullàs de Granollers per treballar-hi, i després va seguir fent el seu ofici a Can Boix. Una de les seves aficions
han estat els ocells. No en va, és soci d’honor de la Sociedad Pajaril
de Granollers, de la qual va ser-ne president.
Es va casar amb Margarita Icart, que va morir fa sis anys i que
va arribar fins al seu 100è aniversari, amb qui van tenir una filla, la
Carmina. Després de viure molts anys a Granollers, el 1977 es va
traslladar a Llerona, ben a prop de la seva filla. A la festa, Francisco
Jiménez va estar acompanyat dels seus dos néts i les seves dones, i
de dos besnéts.

Jiménez amb la seva família i l’alcalde Colomé i la regidora Pruna

En Francisco continua fidel a la resposta que sempre dóna quan se
li pregunta quin és el secret de la seva longevitat: “Poca cama, poco
plato y mucha suela de zapato”. Durant la festa, l’homenatjat també
va fer gala de la seva bona memòria i va recitar un parell de poemes.

Adjudicats els ajuts per a la rehabilitació

L

a Junta de Govern Local de dilluns 6 de juliol, reunida a l’Ajuntament, va aprovar l’atorgament de les subvencions de la segona convocatòria d’ajuts a la rehabilitació del Pla de Barris
de Bellavista. L’objectiu dels ajuts és incentivar la rehabilitació dels elements comuns dels edificis de Bellavista (façanes, patis
interiors, instal·lacions elèctriques, ascensors, cobertes, etc.) i així
preservarla durabilitat de les edificacions, adequar-ne l’eficiència i
funcionalitat i millorar-ne l’aspecte estètic.
En aquesta convocatòria, 11 comunitats de propietaris van sollicitar ajuts a la rehabilitació. De les 11 comunitats, 2 van presentar
la documentació complementària requerida fora de termini i per tant
no compleixen els requisits establerts en la convocatòria. De les 9

comunitats restants, se’n va fer una valoració tècnica d’acord amb el
que estableix la convocatòria i va donar com a resultat una puntuació
de cada finca segons la tipologia de l’edifici, el nombre d’habitatges,
les obres a realitzar i el seu abast.
El pressupost per a aquesta convocatòria d’ajuts a la rehabilitació 2015 és de 233.235,65 €. S’aniran obrint convocatòries d’ajuts
fins que s’esgoti el pressupost global del programa d’ajuts a la
rehabilitació del Pla de Barris de Bellavista. Fins ara s’ha fet una
convocatòria anual. Els ajuts atorgats en la convocatòria del 2014 van
ser de 116.764,35€, que van contribuir a una gran millora de les condicions de les finques i que van tenir una bona acollida per part de les
comunitats beneficiàries.

Jaume Barberà anima els franquesins
a tenir fe en el procés d’independència

X. Solanas

E

l divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya,
al matí, el periodista i presentador molletà Jaume Barberà
va pronunciar la conferència Impliquem-nos en una sala de
plens de l’ajuntament plena a vessar. Després d’una breu
presentació a càrrec de la regidora de Cultura, Marina Ginestí, Barberà, ajudat d’unes diapositives i farcint la seva xerrada amb anècdotes personals, va explicar al públic assistent perquè s’havia fet
independentista, així com els avantatges del procés.
“L’any 2006 jo no era independentista. Per què ara en sóc? Doncs
perquè no em deixen ser espanyol, perquè se m’exclou, se m’insulta i
se’m nega”, va aclarir. Del procés independentista Barberà va dir que
“no hi ha res més trencador ni rupturista per reduir les desigualtats
entre catalans que construir un estat nou”.
Acabats els parlaments, es va procedir a la tradiconal ofrena floral al monòlit de l’11 de setembre del passeig de Tagamanent.

La pluja insistent va marcar l’ofrena floral al monòlit de l’11 de setembre
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[ actualitat ]
El Ple aprova inicialment el catàleg de
camins municipals
L’inventari recopila dades d’interès i estableix quin és el patrimoni públic

El termini per presentar al·legacions finalitza el 30 d’octubre
El catàleg de camins municipals es pot descarregar a l’enllaç del QR
del requadre que hi ha en aquesta pàgina i també es pot consultar

M. Viure

E

l Ple, a la sessió del 30 de juliol, va aprovar inicialment el
catàleg dels camins públics de les Franqueses elaborat per
l’oficina tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures
de l’àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. Aquest document, encarregat per l’àrea d’Agricultura, Territori
i Sostenibilitat de l’Ajuntament, cataloga 105 camins municipals, que
sumen un total de 84,5 km. Dels camins classificats, un 82% estan
en bon estat i per la majoria s’hi circula habitualment perquè donen
accés a masies o a nuclis poblats. Tots els camins, malgrat tinguin
una amplada variable, són aptes per al trànsit.
L’objectiu del catàleg és recollir, ordenar i processar totes les
dades dels camins seleccionats. Així, de cada camí se n’ha realitzat
una fitxa resum de les seves característiques (ubicació, descripció,
longitud, estat, etc.); un plànol de la seva situació amb la definició del
traçat i la numeració per punts quilomètrics, la toponímia complementària i els elements més remarcables; i un reportatge fotogràfic.
La regidora d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat, Rosa Maria
Pruna, sempre ha defensat la necessitat de tenir un inventari de tots
els camins perquè “a més de ser un recull de dades d’interès de cada
camí, suposa una actualització del patrimoni municipal ja que es determina quins camins són públics”. A la sessió plenària, el regidor
Juan Antonio Marín (PSC-CP) va suggerir la confecció d’un document
on també s’hi incloguessin els camins no transitables. Per la seva
banda, el regidor Àngel Profitós (ERC-AM) va demanar la implicació
de tots els regidors i regidores així com dels tècnics i tècniques municipals per revisar el contingut del catàleg.

Camí de Can Marí, a Marata

físicament a les oficines de l’àrea d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat (Can Ribas-Centre de Recursos Agraris) de dilluns a divendres
de 9 a 14 h i les tardes de dimarts, de 16 a 18 h.
El termini per presentar al·legacions i/o reclamacions al catàleg
de camins municipals finalitzarà el 30 d’octubre de 2015.
Per a més informació podeu contactar amb l’àrea d’Agricultura,
Territori i Sostenibilitat a través del telèfon 938 443 040 o de l’adreça
de correu electrònic agricultura.territori@lesfranqueses.cat.
Si no podeu desplaçar-vos a les oficines de
l’àrea d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat per
consultar l’inventari, a l’enllaç d’aquest codi QR
podreu descarregar-lo en format digital

Nou aparcament a
Francesc Macià

L

’àrea d’Obres i Serveis de l’Ajuntament va adequar un terreny situat al costat de la rotonda de Francesc Macià, a Corró
d’Avall, per tal que pugui servir com a aparcament. Alguns
vehicles ja hi aparcaven amb motiu del mercat de Canovelles cada diumenge al matí i l’Ajuntament va decidir actuar-hi per
tal que es pugui utilitzar sense obstaculitzar la vorera o el pas de
vianants del davant. La brigada hi va construir un gual; va disposar
unes boles de pedra davant les rampes dels passos de vianants; i va
col·locar-hi un senyal de zona d’aparcament.
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Prohibit fer foc al bosc

Del 15 de març al 15 d’octubre no es pot fer
foc als terrenys forestals sense autorització

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

L’Estat inicia les liquidacions del procés
de regularització cadastral

A

l llarg del darrer trimestre alguns ciutadans i ciutadanes
de les Franqueses ja van rebre liquidacions de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) per a la regularització cadastral.
Aquestes liquidacions corresponen al procediment de regularització cadastral (2013-2016) que realitza la Direcció General
del Cadastre del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a
molts municipis de l’Estat, mitjançant la societat estatal SEGIPSA,
totalment aliena a l’Ajuntament de les Franqueses.
Segons el Ministeri d’Hisenda, l’objectiu del procediment de regularització cadastral és “incorporar al Cadastre Immobiliari els
béns immobles urbans i rústics en construcció, així com les seves alteracions, en els supòsits d’incompliment de la obligació de declarar
de forma completa i correcta les circumstancies determinants d’una

alta o modificació cadastral”. Així doncs, es tracta d’incloure en els
padrons municipals totes les omissions i incidències per aquelles
obres o construccions no declarades o mal declarades (obra nova,
reformes, rehabilitacions, canvis d’ús, piscines, etc.).
La proposta de regularització cadastral de cada immoble conté
un codi segur de verificació (CSV) que permet consultar la modificació indicada a través de l’adreça web www.sedecatastro.gob.es.
Els propietaris i propietàries d’aquells immobles afectats per aquest
procediment que no estiguin conformes amb la liquidació practicada
poden presentar al·legacions en aquest mateix web del Ministeri o
adreçar-se a la Gerència Regional de Catalunya de la Direcció General del Cadastre (carrer de la Travessera de Gràcia, 58, Barcelona /
933 662 200).

L

’àrea d’Obres i Serveis va fer eixamplar el tram de vorera que
toca al pas de vianants de la carretera de Ribes a l’alçada de
Correus amb l’objectiu de millorar-ne la seguretat, ja que ara
és molt més visible per als vehicles, i l’accessibilitat, mitjançant la construcció del gual d’accés per a vianants.
L’eixamplament de la vorera i la construcció del gual d’accés de
l’altra banda del pas de vianants està pendent de fer, ja que s’està
estudiant incloure en aquesta fase de l’actuació la millora de la
mobilitat i de l’accessibilitat de la plaça de la Llana.

Àrea d’Obres i Serveis

Vorera més ampla
a Correus

La intervenció millora la visibilitat i l’accessibilitat

El servei de taxi respon al 938 703 028

E

l servei municipal de taxis de les Franqueses respon, recentmen, a un número de telèfon que connecta tots els vehicles
amb llicència del servei al municipi. El número és el 938 703
028 i funciona 24 h. Molt aviat es col·locarà un placa complementària sota el senyal vertical de les quatre parades de taxi municipals per facilitar aquest número.
Les parades estan ubicades a la plaça de l’Ajuntament, al costat de la parada de l’autobús; a la carretera de Ribes, just davant de

l’estació de tren; davant de l’estació de tren de Bellavista, al costat
d’una plaça per a minusvàlids de la plaça d’Espanya; i al polígon del
Ramassar, davant del Viena.
Això és d’acord al conveni signat el gener de 2015 entre les Franqueses, Granollers, Canovelles i Lliçà d’Amunt per a unificar el servei. Els vehicles amb llicència d’aquests municipis poden treballar
de manera indistinta als quatre termes municipals i hi apliquen una
tarifa urbana unificada.

15

[ reportatge ]
FESTES MAJORS

BELLAVISTA

16

Club Ciclista Corró d’Amunt

Enric Navarrete

Núria Artola i Txutis Marquillas

Núria Artola i Txutis Marquillas

Enric Navarrete

Núria Artola i Txutis Marquillas

Club Ciclista Corró d’Amunt

Club Ciclista Corró d’Amunt

Enric Navarrete

MARATA

CORRÓ D’AMUNT

Totes les fotografies al Flickr

Ajuntament de les Franqueses del Vallès
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CORRÓ D’AVALL

18
Festes Laurona

Festes Laurona

Festes Laurona

Mar Garriga

Festes Laurona

Olga Iglesias

LLERONA

Festes Laurona
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[ espectacles ]
10è Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars
LA MONGETERA MÀGICA
03 d’octubre

Festuc Teatre

18 h Teatre Auditori de Bellavista
Espectacle de titelles recomanat a nens i nenes de 3 a 9 anys
Durada: 53 minuts
Festuc Teatre ens presenta una adaptació del conegut conte de
Jack i la mongetera màgica. Una història de superació i valentia
que ens farà recordar que molts cops, per aconseguir les coses,
només cal una mica d’imaginació.
Direcció: Pere Pàmpols
Intèrprets: Íngrid Teixidó i Pere Pàmpols

EL LLOP FEROTGE
10 d’octubre

La companyia del príncep Totilau
18 h Casal Cultural de Corró d’Avall
Espectacle recomanat a nens i nenes de 3 a 8 anys
Durada: 50 minuts
El llop ferotge ha estat caçat. Després d’haver-se menjat
la caputxeta, l’àvia, sis cabretes i gairebé tres porquets, ha
d’enfrontar-se a un judici popular. Quin en serà el veredicte? N’és
realment culpable, o potser senzillament tenia molta gana?
Direcció i dramatúrgia: Marc Hervàs
Intèrprets: Clara Dalmau, Jordi Hervàs i Ares Piqué

PER TERRA DE DRACS
24 d’octubre

Pep López

18 h Teatre Auditori de Bellavista
Concert multimèdia per a públic familiar a partir de 5 anys
Durada: 50 minuts
Cançons i contes tradicionals i de nova creació sobre dracs i altres
éssers, servit amb humor i tendresa. Una aproximació interactiva a
la mitologia on et demanaran que tinguis el mòbil connectat.
Autor: Pep López
Veu, guitarra i midi: Pep López
Bateria, programacions, percussió i gu zheng: Pep Collell
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3r Cicle d’Humor&Co
LA MÀGIA DEL MAG LARI
31 d’octubre

Mag Lari

21 h Teatre Auditori de Bellavista
Màgia de categoria a ritme trepidant que no et pots perdre
Durada: 75 minuts
Aquest espectacle, dedicat al públic d’entre 0 i 99 anys, promet
sorprendre i fer riure de la mà del Mag Lari, que amb els seus
ingredients preferits, elegància, ironia i presència escènica,
convertirà en inoblidable la vetllada que passareu plegats.
Idea, guió i direcció: Josep Maria Lari
Intèrprets: Josep Maria Lari i Albert Ubach

VENDA D’ENTRADES
CICLE D’ESPECTACLES INFNATILS I FAMILIARS
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

CICLE D’HUMOR&CO
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

Entra al Twitter i al Facebook de l’Ajuntament i guanya dues entrades per als teus espectacles!
@lesfranqueses

Organitza:

Ajuntament de les Franqueses

Amb el suport de:
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[ agenda ]
04 diumenge

11 diumenge

Espais de lectura: comentari de la novel·la
Luciérnagas, d’Ana Maria Matute
18 h Biblioteca Municipal

Caminant per Corró d’Amunt (2 h)
8 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

Espai Zero: taller d’ambientació de cafeteria.
Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat
18 h Centre Cultural de Bellavista

Festa de la Germandat. Preu: 12,50 euros i 8
euros per als socis de l’AV i els nens i nenes.
Els tiquets es poden adquirir fins al 2 d’octubre.
Informació: 649 030 820 (Maria Àngels Pou)
12.30 h Missa i cant dels goigs a l’Església de
Sant Mamet de Corró d’Amunt
14 h Dinar de germanor a les Antigues Escoles de
Corró d’Amunt
16 h Animació de tarda a les Antigues Escoles
Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

Festa d’homenatge a la vellesa de Corró
d’Amunt
12.30 h Missa a l’Església de Sant Mamet de
Corró d’Amunt
14 h Dinar a les Antigues Escoles de Corró
d’Amunt
16 h Representació de l’obra de teatre Un fanàtic
del Barça a les Antigues Escoles de Corró
d’Amunt
Org. Grup de Teatre Boina

02 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
Espai Zero: jocs i creació. Informació: 938 404
624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat
18 h Centre Cultural de Bellavista

03 dissabte

Associació Hàbitats

Formació en inspecció de rius: descoberta del
riu Congost. Inscripcions i informació: 934 213
216 / info@associaciohabitats.cat
10 h Passeig de la Ribera, 190, Canovelles (Via
d’Europa al límit municipal amb les Franqueses)
Org. Associació Hàbitats

Excursió dels casals infantils al parc de Gualba
i excursió dels centres de joves al CaixaFòrum.
Preu: 5 euros per als inscrits als casals i centres
i 7 euros per als no inscrits. Inscripcions i
informació: 938 405 781 / 938 466 506
9-17 h Sortida i arribada al Centre Cultural de
Bellavista i al Centre Cultural Can Ganduxer
Org. Casals infantils municipals i centres
municipals de joves
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AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

01 dijous

06 dimarts
Espai Zero: taller de tècniques d’estudi.
Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat
18 h Centre Cultural de Bellavista

08 dijous
Juguem: benvinguda a la tardor
17-19 h Aula d’Entorn Rural Ca Puxi
Org. Associació Espai Nadó-Infant
Espai Zero: taller de tècniques d’estudi.
Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat
18 h Centre Cultural de Bellavista

09 divendres
Espai Zero: jocs i creació. Informació: 938 404
624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat
18 h Centre Cultural de Bellavista

14 dimecres
Xerrada: Calci i vitamina D per ajudar a mantenir
la salut òssia a càrrec d’una diplomada en
dietètica i nutrició de l’empresa Danone. Al
final de l’acte es compartirà un berenar. També
s’entregarà un obsequi per a tots els assistents
17 h Casal Cultural de Corró d’Avall
18.15 h Casal d’Avis i Centre Social de Bellavista

15 dijous
Xerrada-taller: Del que no es parla a casa.
Activitat dividida en dues sessions (15 i
22 d’octubre) i adreçada a pares i mares
amb infants i joves d’entre 10 i 18 anys. Es
donaran estratègies i recursos per treballar
aspectes de la convivència i de les relacions
personals. Inscripcions i informació: de l’1 al 13
d’octubre, 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

16 divendres
Espai Zero: jocs i creació. Informació: 938 404
624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat
18 h Centre Cultural de Bellavista

17 dissabte
Festa d’homenatge a la vellesa de Bellavista
9.30 h Esmorzar al Centre Social i Casal d’Avis de
Bellavista
11 h Sortida dels autobusos en direcció Platja
d’Aro des de la plaça Major de Bellavista

“A l’octubre,
“Setembre
la llana
fruiter,
creix
alegre
i el fred
i fester”
neix”

13 h Arribada a l’Hotel La Terraza
14 h Dinar a l’Hotel La Terraza i tarda de sortejos,
regals i ball
18 h Tornada a Bellavista
Org. Associació de Veïns de Bellavista

18 diumenge
Sortida de natura: anar a buscar bolets a
Campdevànol. Activitat guiada per Agustí
Martínez. Desnivell de 100 m. Inscripcions: acc@
lacivica.com
8-14 h Sortida des del Centre Cultural Can
Ganduxer
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall
Concert: La veu de la pàtria amb l’Orquestra de
Cambra de Miquel Casas i Bell-Rubí i la Capella
de Música de Santa Maria de Mollet del Vallès.
Textos patriòtics populars musicats. Aparcament
lliure
10 h Església de Santa Coloma de Marata
Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata i
Centre Cultural de Marata

Club Ciclista Corró d’Amunt

9a Cursa 3 hores Copa Catalana de Resistència
de BTT
10 h Zona Municipal Esportiva de Corró d’Amunt
Org. Club Ciclista Corró d’Amunt

21 dimecres
Xerrada-tertúlia de presentació del llibre Vet
aquí la teva mare amb la seva autora, Laura
Mencía. La novel·la exposa com la maternitat
impacta en les dones tant a nivell d’identitat com
de quotidianitat i es focalitza en les dificultats per
a la conciliació laboral i familiar, un dels reptes
pendents de la societat. Inscripcions i informació:
del 6 al 20 d’octubre, dt. de 10 a 13 h, al 938 405
780 / infanciaijoventut@lesfranqueses.cat
9.30-11 h Centre Cultural de Bellavista

22 dijous

29 dijous

Xerrada-taller: Del que no es parla a casa.
Activitat dividida en dues sessions (15 i 22
d’octubre) i adreçada a pares i mares amb
infants i joves d’entre 10 i 18 anys. Inscripcions
i informació: de l’1 al 13 d’octubre, 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

Hora del conte (comencem temporada!):
M’amigues? Contes sobre l’amistat a càrrec de
Núria Alonso, rondallaire
17.30 h Biblioteca Municipal

23 divendres

30 divendres

Espai Zero: taller de pastís fred. Informació: 938
404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat
18 h Centre Cultural de Bellavista

Trobada golfa de DJ’s i activitats per a joves.
Informació: Centre Cultural de Bellavista (938
405 781 / centrejoves.bellavista@lesfranqueses.
cat) i Centre Cultural Can Ganduxer (938 404 967
/ centrejoves.corro@lesfranqueses.cat)
19.30-22 h Centre Municipal de Joves de
Bellavista

25 diumenge
Festa d’homenatge a la vellesa de Marata
11 h Eucaristia a l’Església de Santa Coloma de
Marata
12.30 h Trobada i aperitiu a la plaça de Marata
13.30 h Dinar de germanor amenitzat pel grup
Els Tranquils al Centre Cultural de Marata
17 h Parlaments i lliurament d’obsequis als
homenatjats al Centre Cultural de Marata
Org. Centre Cultural de Marata
2n Concert Solidari de les Franqueses.
Els beneficis es destinaran a l’Associació
Sociocultural Maná. Preu: 3 euros i gratuït per
als menors de 8 anys
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals

26 dilluns
Espai Zero: assemblea jove d’inici de curs dels
centres municipals de joves. Informació: 938 404
624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat
18 h Centre Cultural de Bellavista

27 dimarts
Espai Zero: preparació de Trobada golfa de DJ’s
i activitats per a joves. Informació: 938 404 624 /
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
18 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero: preparació de Trobada golfa de DJ’s
i activitats per a joves. Informació: 938 404 624 /
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
18 h Centre Cultural de Bellavista

31 dissabte
4a edició d’El tast de la Mitja. Dos recorreguts:
10 km i 5 km. Servei de guarda-roba i vestidors.
Preu: 15 euros amb xip groc, 18 euros amb xip
blanc de lloguer o 25 euros amb la compra de xip
groc. Servei d’autobús opcional. Inscripcions:
fins al 25 d’octubre o quan s’assoleixin els 5.000
inscrits. Informació: eltast.lamitja.cat
10.30 h La Garriga-Les Franqueses-Granollers
Org. Associació Esportiva La Mitja

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 de Corró
d’Amunt
Informació: 938 710 680 / 649 030 820 (Maria
Àngels Pou)
Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt i
companyia de teatre musical Milnotes
CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS
Dg. 4, 11, 18, i 25 d’octubre
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Org. Centre d’Estudis Ferrovia Via Oberta
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29 dimarts
10.30 h Campionat de dòmino, billar i parxís
femení
16.30 h Taula de gimnàstica a càrrec dels
alumnes del Casal de Gent Gran Les
Franqueses
17.30 h Representació de l’obra Las marmotes
a càrrec del Grup de teatre del Casal d’Avis i
Centre Social de Bellavista
30 dimecres
10.30 h Esmorzar amb botifarra per als
participants als campionats i lliurament de
premis
17.30 h Cantada d’havaneres a càrrec del grup
Nus Mariner i rom cremat per a tothom

XXX

01 dijous
16.30 h Ballada de sardanes a càrrec
dels alumnes del Casal de Gent Gran Les
Franqueses
17.30 h Estrena de l’obra Amnèsia en
regalèssia a càrrec del Grup de Teatre del
Casal de Gent Gran Les Franqueses
02 divendres
14 h Dinar de germanor
17.30 h Actuacions de les corals dels casals
de Granollers i Corró d’Avall
03 dissabte
16.30 h Ball amb l’actuació de Jordi i a la
mitja part ball de Gitanes de Montmeló
04 diumenge
17 h Actuació de la coral Gospel Girls de
Granollers
18 h Desfilada de vestits de paper amb la
participació de diversos centres
Org. Casal de Gent Gran Les Franqueses

24

ENTRENA LA MITJA

www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitatsesportives-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

X. Solanas

28 dilluns
10 h Inauguració de l’exposició de manualitats
10.30 h Campionat de petanca amb la
participació dels casals de Corró d’Avall,
Bellavista i Granollers
17.30 h Ball de sevillanes de L’Esplai de la
Garriga
18 h Monòleg a càrrec de la senyora Pasión

ACTIVITATS

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

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

ARTEMISIA, ART & TENDÈNCIES
Ds. 3 octubre:
20.30 h Concert jazzístic amb Rapport
22 h Sopar al restaurant Cercle de les
Roses
Preu: 20 euros. Reserves al 617 231 023
Durant tot el mes:
• Exposició temporal: Imatges de l’artista
Mia Martí
• 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

ESPAI ZERO
Dt., dj. i dv. de 18 a 20.30 h Centre Cultural de
Bellavista
Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat

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

Àrea d’Infància i Joventut

SETMANA CULTURAL DEL CASAL DE GENT
GRAN LES FRANQUESES
Del 28 de setembre al 4 d’octubre

“Quan l’octubre
“Setembre
és arribat,
fruiter,
sembra el sègol,alegre
l’ordi ii el
fester”
blat”

CURSOS I TALLERS

CURS DE MAQUILLATGE DE FANTASIA

www.lesfranqueses.cat/actualitat/cursos

Stockvault

Stockvault

TALLER DE CINEMA DOCUMENTAL

Activitat del programa Ítaca, cultura activa
per a joves, de l’Espai Zero
14, 21 i 28 d’octubre
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

Stockvault

TALLER CREATIU

Del 20 d’octubre al 24 de novembre Centre
Cultural de Bellavista
Espai per aprendre a escriure, il·lustrar i
explicar un conte sobre la família.
• 20 i 27 d’octubre, de 19 a 20.30 h, taller
d’escriptura amb Joan Boher
• 7 i 14 de novembre, de 10.30 a 12.30
h, taller de creació plàstica amb Elena
Frauca
• 17 i 24 de novembre, de 19 a 20.30 h,
taller de tècniques i recursos narratius
amb Paco Asensio
Preu: 6 euros
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

Maquillatge per a festes populars i
esdeveniments (iniciació)
13, 15, 20 i 22 d’octubre
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Inscripcions i informació: a l’Espai Zero, 938
404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat
CURSOS DE FORMACIÓ
Monitor de lleure: certificat de
professionalitat de dinamització d’activitats
de lleure educatiu infantil i juvenil. 150
hores teòriques i 160 hores pràctiques. Per
inscriure’s és imprescindible portar el DNI,
el full d’inscripció al SOC i l’acreditació
de formació de graduat en ESO o un títol
equivalent o superior
Inici: 5 d’octubre
De dl. a dv. de 9 a 14 h
Taller per a emprenedors: viabilitat
econòmica
28 d’octubre
Dj. de 9.30 a 11.30 h
Tots els cursos s’imparteixen a Can RibasCentre de Recursos Agraris
Inscripcions i informació: 938 443 040 /
dinamitzacio@lesfranqueses.cat
CURSOS A CORRÓ D’AMUNT
• Pintura. De l’1 al 29 d’octubre. Dl. i dj.
de 17 a 19 h
• Tai-txi. Del 6 al 27 d’octubre. Dt. de 19
a 20 h
• Cant coral. Del 6 al 27 d’octubre. 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. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

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: per conèixer els horaris, els
preus i tots els detalls de l’oferta formativa
podeu descarregar-vos el full informatiu des
del web www.lesfranqueses.cat o contactar al
938 403 375 / canfont@lesfranqueses.cat
FUNDACIÓ I ASSOCIACIÓ APADIS
• Tots els dijous: rutes gastronòmiques
i nits temàtiques al Restaurant El Gato
Verde. Octubre a Itàlia
• Dv., 2 d’octubre, a les 20.30 h: Open
Night a La Botigueta i al Restaurant El
Gato Verde
• Dt., 13 d’octubre, a les 18.30 h: taller de
pasta fresca (iniciació) al Restaurant El
Gato Verde
• Dv., 23 d’octubre, a les 17 h: taller
infantil de nyoquis al Restaurant El Gato
Verde
Inscripcions als tallers i reserves per als
sopars: 938 403 836
Org. Fundació i Associació APADIS

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)
21 de setembre, 19.55 h, les enquestes donen per guanyadors a les opcions sobiranistes, i per sobre de totes la nostra, la de Junts pel Sí.
M’arrisco a preveure el futur. “Hauran estat les eleccions de la dignitat. Ara ja ningú no té cap dubte que aquestes han estat unes eleccions
per decidir el futur polític de Catalunya, les eleccions que ens permetran fer el referèndum que l’Estat espanyol ens va impedir i que permetran als catalans exercir el seu dret a decidir. I ara què? Doncs aplicarem el full de ruta aprovat. Amb la majoria necessària, el Parlament de
Catalunya aprovarà una declaració solemne d’inici del procés d’independència i n’informarà al govern espanyol per tal d’obrir les negociacions adreçades a fer efectiu el mandat dels catalans a les urnes. Així mateix, s’informarà les institucions europees del procés i de la voluntat
de Catalunya de seguir pertanyent a la UE i a l’Eurozona. També es notificarà l’inici del procés a les principals organitzacions internacionals
i als governs que formen la comunitat internacional. No hi ha alternativa. L’alternativa a no tenir un estat significa quedar-nos igual o fins i
tot pitjor. Significa seguir amb un model de finançament fiscal totalment injust, amb un dèficit fiscal incomparable, amb un injust repartiment
dels objectius de dèficit, amb una reducció continua de recursos amb impacte sobre l’estat del benestar, amb una obstaculització constant a
la capacitat de decidir sobre les nostres polítiques, amb un menyspreu a la llengua catalana i atacs al model d’escola catalana.” Somnio que
el 27S hagin estat les eleccions on hem guanyat la llibertat.

Àlex Vega
Regidor del grup polític municipal Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E)
Petites accions. L’elevat nivell de desmobilització i desinterès de la ciutadania en els afers públics i la política, com podem observar a l’elevada abstenció als processos electorals, és un greu problema. Una democràcia sols pot ser digna d’aquest nom si aconsegueix implicar
a la ciutadania. Pot semblar un tema menor davant problemes socials greus, però precisament sense la implicació del poble a la política
dubtosament es podran enfrontar aquests problemes. Malauradament l’actual funcionament de les administracions sembla més encaminat
a desmotivar la ciutadania de la participació que en fomentar-la. Però no s’ha de caure en el conformisme o el derrotisme, i per anar començant a canviar aquesta dinàmica no cal començar per grans accions, fàcilment es pot començar per petits gestos, modestos però sincers. Des
de l’assemblea popular i ILFC-E continuem apostant, com hem fet l’anterior legislatura, per activar mecanismes que apropin l’ajuntament
al poble. Podem començar per accions com retransmetre els plens municipals en directe pel web municipal, per explicar al web quins punts
aniran al mateix ple amb un llenguatge entenedor, per fer constar les intervencions ciutadanes a les actes dels plens, per fer més consultes
a la ciutadania, per aplicar la transparència i fer pública i accessible la documentació. Cal no limitar-nos a fer allò que la llei ens obliga com
a mínims i anar més enllà, si aconseguim implicar a les veïnes i veïns les petites accions poden generar grans resultats. Ens acomiadem fins
a la següent convidant-vos a participar en l’assemblea popular i a seguir la nostra activitat. lesfranquesesimagina.org.

Juan Antonio Corchado
Portaveu del gup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
(PSC-CP)
Des del PSC de LES FRANQUESES, us volem explicar que nosaltres continuem treballant per a tots vosaltres, no farem com altres que només ho fan quan arriben les eleccions. Continuem les reunions amb entitats, estem al carrer parlant amb els nostres veïns i veïnes, assistim
a tots els actes que es fan al nostre municipi, a tots, i no només als importants com fan altres. Estem treballant per crear un servei d’atenció
al ciutadà perquè pugui expressar i comentar tots els problemes que tingui, treballarem per la seva solució. Continuarem amb els “porta a
porta” parlant amb els veïns i recullin totes les seves impressions. Volem potenciar clarament la participació ciutadana en totes les decisions
que es prenguin al nostre poble. Des del govern no ens faciliten les coses a l’oposició, però continuarem reclamant explicacions a tot allò que
els nostres veïns ens demanin, perquè per això estem, per treballar per a vosaltres i millorar el nostre municipi. Treballarem amb la resta de
l’oposició per arribar a acords en benefici de tots i no només d’uns quants. Farem una oposició constructiva, no com van fer altres quan en el
seu moment estaven a l’oposició. Estem oberts a parlar amb tothom...
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Àngel Profitós
Portaveu del grup polític municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal
(ERC-AM)
Bon dia a tothom. Octubre. Després d’un setembre intens. La Festa Major de LLerona i la Diada de l’Onze de Setembre han estat un èxit i
un exemple de com fer les coses. Tant de bo la Festa Major de Corró d’Avall i les eleccions nacionals del passat dia 27 també hagin assolit,
cadascuna en el seu camp, el mateix nivell d’excel·lència en participació i resultats. Octubre. A les Franqueses. Amb un govern en minoria.
Toquen, entre d’altres coses, ordenances i pressupostos pel 2016. Tenim tots, i repeteixo conceptes de mesos anteriors, l’oportunitat de tirar
endavant el municipi sumant acords i majories. Membres del govern: si quan llegiu això els grups de l’oposició encara no tenim el vostre
projecte d’ordenances per poder-lo treballar i fer-hi aportacions ja aneu tard. Espavileu! Partits de l’oposició: ens toca treballar també. Ens
toca treballar per millorar els textos que ens presentin. Franquesins i franquesines: teniu a la vostra disposició tota la informació. Des del
grup municipal d’Esquerra Republicana volem, si cal (que segur que caldrà), fer de lligam entre l’Ajuntament i el poble. Les ordenances són
la primera pedra del pressupost i de les finances municipals i volem les vostres aportacions. Teniu, pels que no sabeu encara on trobar-nos,
les nostres adreces de correu a la web municipal. Comptem amb vosaltres. Compteu amb nosaltres!

Francesc Torné
Portaveu del grup polític municipal Convergència per Les Franqueses (CpF)
EL QUE FA FALTA SÓN INVERSIONS SOCIALS. Les inversions per enguany que estem veient no són pas les que li fan més falta a la ciutadania.
Al contrari, els cal inversions per afrontar el període de crisi i les dificultats que estem passant, inversions que ajudin les persones a afrontar
el dia a dia amb més possibilitats d’èxit. Veiem com els diners (de tots els ciutadanes i les ciutadanes del municipi, per cert), que es posen a
disposició d’inversions són cada any més minses, sense que ningú es pugui queixar perquè és una decisió del govern. Un govern que sempre
tria les obres que es veuen, encara que no siguin prioritàries ni necessàries per als veïns. Es fan obres o serveis de cara a la galeria, tenint
en compte la repercussió ciutadana i no pas per la seva necessitat i idoneïtat. Sembla que s’escullin per qüestions polítiques o inexplicables,
com ara favors a persones o institucions, ja que s’han fet obres que la ciutadania no desitjava o inversions en edificis privats gens necessàries. Per això la ciutadania està desorientada i demana un canvi de priorització que aporti més benefici social.

Javier Álvarez
Portaveu del grup polític municipal Partit Popular de Catalunya (PPC)
LA UNIÓN HACE LA FUERZA. Este es un refrán que dice que cuando un grupo es capaz de actuar de manera conjunta y coordinada, su fuerza
es mayor que la de cada uno por separado y anima a que las personas unan sus fuerzas para lograr objetivos comunes. Los refranes hay que
analizarlos y encontrar su razón de existir. ¿Cómo y porqué se conservan estas frases a través del tiempo y del espacio? Pues la respuesta
es un misterio, ya que el lenguaje es la construcción social más compleja que existe. En todo caso, si un refrán persiste en el tiempo y sigue
siendo utilizado por la gente es porque algo de razón lleva. Nosotros, los del Partido Popular, siempre hemos hablado en plural, quizás porque entendemos que entre todos conseguiremos siempre mayores y mejores resultados que actuando separadamente. España es como una
gran empresa que a todos nos une y es mucho mejor cuando reina la paz y la armonía, porque de esta forma el gobierno y sus gobernantes se
pueden concentrar en lograr diversos y mejores objetivos, y consecuentemente mejorar las condiciones de vida de la gente. Europa, en estos
momentos, nos está viendo como un país que está consiguiendo mejorar la situación de crisis en la que estábamos; ya estamos obteniendo
resultados positivos, lo cual hace de este país un lugar mucho más atractivo para la inversión extranjera y de esta forma se pueda promover
la creación de empleo, que en definitiva, es una de las mayores preocupaciones de la gente hoy en día. Un estado tiene que ser como una
empresa común, lógicamente reconociendo su diversidad como una riqueza y debe reinar la armonía desde la paz y el respeto.
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