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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
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 ]

Per poder entendre el que pot passar
en el present i en el futur més immediat, de vegades cal mirar una mica el
passat, i analitzar com han funcionat
les coses. Venim d’un mandat que no ha
estat gens fàcil, amb un consistori molt
fragmentat amb vuit partits polítics, en
què vam començar governant-ne cinc i
els darrers tres anys ho vam fer quatre.
Ha calgut molt de diàleg per posar-nos
d’acord en moltes qüestions, i es pot
dir que, en termes globals, ha estat un
bon govern (hem portat a l’Ajuntament
una nova manera de fer política). Hem
aconseguit pacificar la vida política municipal, hem reduït el dèficit de l’Ajuntament de forma important, hem fet dos
processos participatius (hem donat la
veu a la ciutadania), hem augmentat la
dotació econòmica destinada a ajuts socials directes i contractat 197 persones a través
de plans d’ocupació (hem ajudat les persones a afrontar la crisi). I hem fet moltes accions concretes a cada un dels cinc pobles del municipi, tot atenent les seves singularitats
(5 pobles, 1 municipi).
Cal dir també que el paper dels grups que no estaven al govern en aquests darrers quatre anys ha estat molt positiu, ja que han fet una oposició realment constructiva i és de
justícia donar-los-en les gràcies. Però ara, en el moment d’escriure aquest editorial,
encapçalo un govern en minoria. Convergència i Unió hem estat la força més votada amb
diferència, però espero arribar a acords amb altres forces polítiques, ja siguin puntuals o
estables, basats en acords de programa per donar estabilitat a la vida política del municipi. El resultat de les urnes és clar, i ara ens toca a nosaltres posar-nos d’acord per tirar
endavant i fer el millor govern possible per no defraudar els electors. Ja he començat la
ronda de converses, i no tinc cap dubte que ens en sortirem tots plegats.

04-12
ACTUALITAT
El nou plenari municipal reelegeix
Francesc Colomé (CiU) com a alcalde de
les Franqueses

13-17
AGENDA
15a Trobada de Vaporistes del V. Oriental
Copa Catalana Internacional BTT
10a Caminada nocturna de Corró
d’Amunt

18-19
GRUPS
POLÍTICS

Hi ha reptes que hem d’entomar i finalitzar: acabar el Centre Cultural de Corró d’Avall
tal com va demanar la ciutadania per mitjà del procés participatiu, construint-hi un CAP,
un pavelló i una bilbioteca; acabar d’urbanitzar el polígon del Sector N; tirar endavant
el Centre BTT a Corró d’Amunt; firmar un nou conveni amb la parròquia per enllestir la
desitjada reforma de la zona esportiva i el casal de Llerona; acabar el parc del Falgar i
la Verneda tal com van decidir els veïns i veïnes; construir una residència per a la gent
gran a Bellavista; i acabar la urbanització de l’eix cívic i social del carrer del Rosselló,
entre d’altres.
Enceto el meu segon mandat com a alcalde amb molta il·lusió, amb energies renovades i
amb la voluntat de fer tot el que estigui a les meves mans per aconseguir el millor per al
municipi, i no tingueu cap dubte que treballaré pensant en tots i cadascun dels habitants
de les Franqueses, encara que no és gens fàcil acontentar tothom. Si més no, posarem
sentit comú en totes les nostres decisions. I per cert, comença l’estiu i s’inicien les nostres festes majors. Us convido a gaudir-ne i a fer poble!

Francesc Colomé i Tenas Alcalde
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[ actualitat ]

X. Solanas

X. Solanas

El ple reelegeix Francesc Colomé (CiU)
com a alcalde de les Franqueses

La sala de plens, durant l’acte de constitució del nou consistori

Colomé va rebre la vara d’alcalde de mans de la regidora Rosa M. Pruna

rancesc Colomé va prendre possessió del càrrec d’alcalde
de les Franqueses del Vallès amb el vot a favor de 7 dels 17
regidors que formen el nou plenari municipal. L’acte va tenir lloc el dissabte 13 de juny al migdia a la sala de plens de
l’ajuntament. La composició del nou ple, sorgit de la voluntat dels
franquesins i franquesines a les eleccions del 24 de maig passat, és
la següent: CiU 6 regidors, ILFC 4 regidors, PSC 3 regidors, ERC 2
regidors, CpF 1 regidor i PP 1 regidor.
Els vots favorables a la reelecció de l’alcalde Francesc Colomé
van ser els 6 de la seva coalició, CiU, i 1 vot del regidor del PP, Javier

Álvarez. El cap de llista d’ILFC, Rafael Bernabé, va rebre els 4 vots
del seu partit i els 2 d’ERC. Juan Antonio Corchado va obtenir els 3
vots del seu propi grup, el PSC. El regidor de CpF, Francesc Torné,
es va abstenir.
El nou equip de govern format pels sis regidors de Convergència i Unió, per ara, governarà en minoria. Així, a més de Colomé, els
regidors que obtindran una regidoria són: Rosa Maria Pruna, Ferran
Jiménez, Moisés Torres, Marina Ginestí i Jordi Ganduxé.
Un cop investit com a alcalde, Francesc Colomé va dir que parlaria amb tots els caps de llista “per buscar la formació d’un govern

F

Nombre de vots i percentatge per partits i nuclis urbans a les eleccions municipals del 2015:
blancs Nuls
bELLAvISTA
Número de vots
%
MARATA I MILPINS
Número de vots
%
CORRó D’AMUNT
Número de vots
%
LLERONA
Número de vots
%
CORRó D’AvALL
Número de vots
%
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Total

325
12,81

485
19,12

616
24,28

144
5,68

224
8,83

181
7,13

202
7,96

106
4,18

105
4,14

80
3,15

50
1,97

19
0,75

2.537

86
34,68

56
22,58

15
6,05

52
20,97

20
8,06

4
1,61

2
0,81

6
2,42

1
0,40

1
0,40

4
1,61

1
0,40

248

80
37,04

43
19,91

5
2,31

46
21,30

12
5,56

12
5,56

2
0,93

9
4,17

1
0,46

2
0,93

2
0,93

2
0,93

216

281
45,92

101
16,50

31
5,07

82
15,40

32
5,23

22
3,59

15
2,45

17
2,78

7
1,14

7
1,14

11
1,80

6
0,98

612

985
28,88

714
20,93

408
11,96

513
15,04

125
3,66

157
4,60

91
2,67

130
3,81

95
2,79

75
2,20

104
3,05

14
0,41

3.411

1.757

1.399

1.075

837

413

376

312

268

209

165

171

42

7.024
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Nombre de vots i percentatge per partits a les eleccions municipals del 2015 i 2011:
1.757 (25,16%)
1.335 (19,61%)
1.399 (20,03%)
944 (13,87%)
1.075 (15,39%)
1.301 (19,11%)
837 (11,98%)
428 (6,29%)
413 (5,92%)
1.011 (14,85%)
376 (5,38%)
452 (6,64%)
312 (4,47%)
al 2011 no es va presentar
268 (3,84%)
426 (6,26%)
209 (2,99%)
al 2011 no es va presentar
165 (2,30%)
348 (5,11%)
al 2015 no s’ha presentat
128 (1,88%)
blancs

171 (2,43%)
322 (4,73%)

Nuls

42 (0,60%)
112 (1,65%)

eleccions del 2011

estable en base a acords de programa amb
l’objectiu de garantir la governabilitat del
municipi”. En aquest sentit, va dir que buscarien fórmules perquè en aquest mandat
l’oposició tingués més protagonisme i els va
oferir, com a exemple, que participin en la
Junta de Govern Local. També va animar la
ciutadania a expressar les seves crítiques a
l’acció de govern amb voluntat constructiva.
Pel que fa als grans eixos de govern, Colomé va dir que continuarien apostant per
crear ocupació i augmentar les ajudes socials directes i que desenvoluparien el Sector
N, així com l’acabament del Centre Cultural
de Corró d’Avall i el parc del Falgar i la Verneda.
Per la seva part, Rafael Bernabé, portaveu del grup municipal d’ILFC, va dir que
li havia sabut greu la baixa participació en
les eleccions municipals, “cosa que ens ha
de fer reflexionar a tots plegats”, i que malgrat que s’havia fet un esforç important per
fer un pacte d’esquerres, no havia estat possible. Amb tot, es va felicitar que s’hagués
produït “el segon escenari millor possible”,
ja que “un govern en minoria haurà de pactar els temes importants del municipi amb
tots els altres grups, cosa que beneficiarà
les Franqueses”.
El cap del grup municipal del PSC, Juan
Antonio Corchado, va dir que a partir d’ara
farien una oposició “crítica i constructiva”.
Àngel Profitós, portaveu del grup municipal
d’ERC, va dir, en referència al pacte d’esquerres, que “ens hem quedat sense companys de ball perquè hem volgut ser fidels
als nostres votants”. I va afegir que “nosaltres volíem un canvi de model i no ens vam
entendre en aquest punt i, a més, ens vam
trobar amb una paret en l’eix nacional”.
Francesc Torné, de CpF, va animar el
govern a canviar les polítiques de l’anterior
mandat “per unes que resolguin les veritables necessitats de les persones”, i Javier
Álvarez, del PP, va animar tothom “a fer política municipal en benefici de les Franqueses
i no pensant en els partits que representen”.
Acabats els parlaments i per cloure l’acte es va cantar Els Segadors.
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[ actualitat ]
El nou consistori del mandat 2015-2019
Els 17 regidors i regidores que treballaran per a les Franqueses

CiU Francesc Colomé Tenas

CiU Ferran Jiménez Muñoz

CiU Rosa Maria Pruna Esteve

Alcalde

1r tinent d’alcalde

2a tinenta d’alcalde

Regidories:
• Dinamització Econòmica
• Relacions Institucionals
• Seguretat Ciutadana
• Serveis Centrals i Hisenda

Regidories:
• Agricultura, Territori i Sostenibilitat
• Sanitat, Salut Pública i Gent Gran

CiU Jordi Ganduxé Pascual

CiU Marina Ginestí Crusells

CiU Moisés Torres Enrique

3r tinent d’alcalde

4a tinenta d’alcalde

5è tinent d’alcalde

Regidories:
• Activitats i Habitatge
• Esports
• Urbanisme

Regidories:
• Cultura, Educació, Infància i Joventut
• Polítiques Socials

Regidories:
• Obres i Serveis
• Pla de Barris
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ILFC-E Rafael Bernabé Pérez

ILFC-E Elisabet Pericas Taulats

ILFC-E Germán López Sánchez

ILFC-E José Alexander Vega Sabugueiro

PSC-CP Juan Antonio Corchado Ponce

PSC-CP Juan Antonio Marín Martínez

PSC-CP Érica Reche Fernández

ERC-AM Àngel Profitós Martí

ERC-AM Francesca Masclans Badia

CONEIX ELS REGIDORS
I REGIDORES

CpF Francesc Torné Ventura

PPC Javier Ávarez Álvarez

Aquí podreu llegir una breu biografia
dels regidors i regidores i trobarhi la seva adreça electrònica de
contacte. També hi podreu consultar
la informació de cada grup polític
municipal.
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[ actualitat ]
Més visibilitat,
Registre sanitari
per a les activitats més seguretat
Amb la renovació de la pintura vial
alimentàries
es realitzen petites intervencions

L

a Junta de Govern Local del 28 de maig passat va aprovar
crear el Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries. L’objectiu de l’aprovació d’aquesta proposta és adequar
aquestes activitats a la normativa catalana actual. De fet, la
creació d’aquest registre ja es preveia a l’Ordenança d’intervenció
municipal ambiental, de seguretat i de salut pública. El registre,
entès com a cens d’establiments alimentaris, té caràcter administratiu i en aquest s’inscriuen les empreses minoristes, restaurants,
cafeteries, bars, fleques, pastisseries, o qualsevol altre establiment
que tingui com a activitat principal la venda al detall o servei in situ al
consumidor final o col·lectivitats que comercialitzen en àmbit local.
Per a més informació (la tipologia d’empreses,
el tipus d’inscripcions, etc.) consulteu l’enllaç
o contacteu amb l’àrea d’Activitats:
938 467 676 / activitats@lesfranqueses.cat

700 alumnes han
visitat la biblioteca

L

Les visites s’han estructurat segons l’edat dels infants
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L

’àrea d’Obres i Serveis segueix amb les tasques de renovació
de la pintura vial. Al llarg d’aquests mesos ja s’han pogut veure els resultats a molts carrers de les Franqueses. Els tècnics, a més de renovar la senyalització horitzontal, en alguns
punts han modificat recentment el sentit dels aparcaments.
Aquest és el cas del carrer de l’Onze de Setembre i del carrer
dels Esports, a Corró d’Avall, on les places d’aparcament en semibateria s’han invertit per millorar la visibilitat dels conductors. Ara
els cotxes poden sortir de l’aparcament de cara, abans havien de
sortir fent marxa enrere. Properament, aquesta intervenció també
s’efectuarà al carrer de la Ferreria.
A Corró d’Avall, una altra intervenció destacada ha estat la incorporació d’entre 3 i 4 places de motos just al costat d’alguns passos
de vianants del carrer de Céllecs. Amb aquesta mesura, els conductors que circulen per la carretera tenen un camp de visió més ampli
per controlar si s’acosta una persona amb intenció de creuar la via.
Així, s’incrementa la visibilitat i, en conseqüència, s’augmenta la seguretat viària. Està previst que aquesta actuació s’apliqui al carrer
de Tagamanent.
A Corró d’Amunt, les places per als cotxes del carrer del Clavell
s’han pintat en filera. Abans, les places eren en semibateria però
s’han modificat amb l’objectiu d’augmentar la capacitat i evitar que
els cotxes hagin de sortir dels aparcaments fent marxa enrere.
Finalment, a bellavista, una de les últimes novetats és que s’ha
habilitat una nova plaça per a minusvàlids a la porta d’entrada de
Bellavista Activa, al carrer del Rosselló. Aquesta plaça se suma a
una que ja hi ha al mateix carrer i a les dues que es troben al carrer
de l’Alzina.

M. Viure

Biblioteca Municipal

a Biblioteca Municipal, en col·laboració amb l’àrea d’Educació, manté actiu un programa de visites escolars. Així, doncs,
durant aquest curs 2014-2015 han passat per la biblioteca un
total de 717 alumnes d’educació infantil, primària i secundària. L’objectiu final és que els nens i nenes aprenguin a aprofitar
al màxim els recursos que la biblioteca posa a la seva disposició.

per a incrementar la seguretat

Un pas de vianants del carrer Céllecs amb els aparcaments de motos
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Les Franqueses estrena el circuit
inclusiu “Sumant capacitats”

L

es Franqueses, mitjançant el Patronat Municipal d’Esports,
s’ha sumat al projecte de circuits inclusius “Sumant capacitats” que impulsa la Diputació de Barcelona i la Fundació
Itinerarium dins de la campanya “Penja’t una medalla!”. Es
tracta d’una sèrie d’itineraris senyalitzats per tot el país l’objectiu
dels quals és millorar la qualitat de vida de tothom i fomentar, especialment, la pràctica de l’esport, a peu o corrent, entre les persones
amb més dificultats. És per això que són circuits adaptats a tothom.
El de les Franqueses -el primer d’aquestes característiques al
Vallès Oriental- rep el nom de Circuit Sumant Capacitats 22, és circular i surt de la plaça de l’Ajuntament, passa per Milpins i Marata
i torna altre cop a l’inici. Té tres recorreguts: un de rosa (22) de 7,7
km, un de blau (22 A) de 3,3 km i un de verd (22 B) de 7,4 km. El rosa i
el verd són aptes amb joëlette (cadira tot terreny), i el blau està adaptat també per a persones que vagin en cadira de rodes elèctrica i
handbike (bicicleta de mà).

Aquests circuits tenen com a padrins els coneguts corredors de
muntanya Kilian Jornet i Núria Picas, així com l’Anna Vives, una noia
amb síndrome de Down que va crear una tipografia (que s’utilitza en
els circuits) amb l’objectiu de difondre els valors de la igualtat social
i la importància de treballar en equip sumant capacitats.
El director tècnic d’aquest circuit i de la trentena que ja hi ha arreu és Eduard Jornet, pare del Kilian, i la senyalització, a base d’estaques, ha anat a càrrec de l’Ajuntament de les Franqueses.
Per inaugurar el circuit, el dissabte 20 juny es va organitzar una
caminada popular oberta a tothom.
Aquí hi trobareu tots els circuits que hi ha
marcats arreu del territori català així com
informació de les curses o de com fer-se
voluntari/a.

U

n any més, el Patronat Municipal d’Esports (PME) i la Fundació i Associació APADIS han signat un acord de col·laboració
perquè les persones amb discapacitat que formen part de
l’entitat franquesina puguin fer esport a les instal·lacions
municipals. L’acte de signatura va tenir lloc el 26 de maig i va anar a
càrrec del regidor d’Esports i president del PME en funcions, José
Ramírez, i la presidenta i directora d’APADIS, Imma Navarro.
El primer conveni entre el PME i APADIS es va formalitzar l’any
2006. Des d’aleshores, el PME ha destinat recursos per atendre els
usuaris i usuàries d’APADIS i fomentar la pràctica esportiva i els
hàbits saludables entre aquest col·lectiu a través d’un programa
especial. El conveni especifica l’organització de diferents activitats
per tal de dinamitzar la realització i el desenvolupament de l’esmentat programa, entre les que s’inclou la realització d’un programa
d’activitat física adaptada, sortides i activitats de caràcter puntual
que inclouen una jornada de vela i una d’hípica, una activitat trimestral puntual a una instal·lació esportiva (step, spinning, bàsquet,
handbol, tennis, petanca, tir amb arc, aeròbic) amb monitoratge, realització de tallers (relacionats amb activitats esportives, dansa, ioga,

Patronat Municipal d’Esports

El Patronat d’Esports i APADIS signen
un conveni de col·laboració

El caiac, una de les sortides puntuals

etc.) i cessió d’un espai a la piscina municipal. A més, l’acord també
garanteix la realització d’una sessió setmanal per grup amb una durada d’una hora i mitja a càrrec d’un professional.
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[ actualitat ]
Els ascensors de la via del tren de
bellavista milloraran la mobilitat

L

’Ajuntament preveu que al llarg d’aquest mes de juliol finalitzin les obres per instal·lar dos ascensors exteriors a la
passarel·la que travessa la via del tren a Bellavista i que comunica la plaça de la Malagarba amb el carrer d’Aragó i el
passatge de Ponent. Les obres també inclouran arranjar els esglaons trencats i altres desperfectes que presenten diversos elements,
com ara les baranes i la xarxa metàl·lica de protecció.
L’objectiu de l’actuació és millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de Bellavista facilitant la mobilitat de totes les per-

sones i contribuint a l’augment de la connectivitat de tots els espais.
Aquesta intervenció va lligada a l’obertura a tots els veïns i veïnes de
l’actual aparcament situat al costat de l’estació de tren.
Les obres, a càrrec de l’empresa ESOROSA, Estructuras y Obras
La Roca, SL, tenen un pressupost de 177.455 euros (IVA exclòs) i s’inclouen dins del Pla de Barris. 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 a la seva execució per
part de la Diputació de Barcelona, redactora del projecte.

Ampliació de l’oferta formativa i l’espai
educatiu al Centre Tècnic del vallès
El consistori cedeix l’ús de les antigues naus militars número 2, 3 i 4

L

’Ajuntament i el Centre Tècnic del Vallès (CTV) van signar un
conveni per a l’ampliació de l’oferta formativa i de l’espai del
centre. La signatura va tenir lloc el 21 de maig entre l’alcalde,
Francesc Colomé, i el director del CTV, Joan Moncanut.
El CTV és un centre privat que ofereix cursos de formació professional orientats a la inserció sociolaboral i especialitzats en el
disseny d’itineraris formatius adaptats. Des del 2003 les Franqueses
gaudeix d’aquests estudis gràcies a un conveni que cedia l’ús de les
naus de les antigues casernes militars número 3 i 4. Ara, finalitzada
la vigència de l’antic conveni, s’ha formalitzat un nou conveni que
permetrà disposar de més aules i tallers, augmentar el ventall d’estudis acadèmics i incrementar el nombre d’estudiants amb la cessió
de l’ús de la nau número 2, a més de les naus 3 i 4. El conveni esta-
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bleix una vigència de 15 anys, prorrogable per cinc anys més.
Per la seva part, el CTV abonarà a l’Ajuntament 1.200 euros mensuals i es compromet a realitzar una ampliació a la planta baixa de
la nau 4 de 76,02 m2, així com construir un altre local adjacent de
230,63 m2 entre les naus 2 i 3.
El CTV impartirà diverses especialitats formatives relacionades
amb l’automoció i mantindrà una unitat d’escolarització compartida que atendrà 12 alumnes amb necessitats educatives especials
provinents de l’Institut Lauro i de l’Institut El Til·ler en el marc d’un
projecte curricular de col·laboració.
Finalment, el conveni detalla que el CTV posarà a disposició de la
ciutadania cursos gratuïts de garantia social i de formació ocupacional, establint la matriculació preferent dels alumnes del municipi.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

L’aparcament de l’estació de tren de
bellavista serà públic i accessible

Les obres d’adequació del pàrquing van lligades a la instal·lació dels
ascensors a la passarel·la de la via del tren

M. Viure

L

’Ajuntament i l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) van signar un conveni per a la cessió de la gestió
municipal de l’aparcament de l’estació de tren de Bellavista.
El document, signat el 23 d’abril passat, estableix que ADIF,
propietari de l’aparcament, cedeix la seva explotació a l’Ajuntament.
El conveni, que va entrar en vigor el mateix dia de la formalització
del document, es manté vigent fins al 31 de desembre de 2018 i dóna
l’opció a una pròrroga.
El consistori feia temps que treballava amb la voluntat de reconvertir l’actual aparcament en un pàrquing públic obert a la ciutadania que, juntament amb les obres ja iniciades per instal·lar dos
ascensors exteriors a la passarel·la del tren, han de contribuir a la
millora de la connectivitat i la mobilitat de les persones.
El nou aparcament disposarà de 280 places per a vehicles lleugers, 100 de les quals es reservaran als usuaris i usuàries de Renfe.
En principi, hi haurà 9 places per a persones amb discapacitat i s’habilitaran diverses places per a motos i bicicletes. S’arreglarà l’actual rampa per a vianants i es crearan nous accessos per a les persones –un dels accessos connectarà amb els ascensors de la plaça
de la Malagarba. També s’eliminarà la tanca del carrer de la Via del
Ferrocarril i s’hi construiran dos accessos més per a vehicles. L’accés actual es mantindrà però es trauran les barreres metàl·liques.
Les obres, iniciades al mes de juny, es preveu que finalitzin a
principis d’aquest mes. Les tasques d’adequació del nou aparca-

El pàrquing, vist des de la passarel·la on es col·loquen els ascensors

ment costaran prop de 60.000 euros i es finançaran a través de dues
subvencions, una del Pla de Barris i una altra de la Diputació de Barcelona.
Aquestes intervencions s’emmarquen dins de les actuacions urbanístiques del Pla de Barris de Bellavista. Així, van lligades a la
nova plaça d’Espanya i a l’acabament de la fase 1 de la remodelació
de l’espai cívic i social del carrer de Rosselló, que ha comportat la
construcció de l’equipament Bellavista Activa.

L’Ajuntament gestionarà 15 anys més el
Casal Cultural de Corró d’Avall

L

’Ajuntament i la Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
van signar un conveni per la cessió d’ús del Casal Cultural de
Corró d’Avall. L’espai, propietat de la parròquia, serà gestionat pel consistori durant 15 anys més. Així, el document, signat el 18 de maig per l’alcalde, Francesc Colomé, i el rector de la parròquia, Sergi González, dóna continuïtat a la funció de l’espai com a
Casal Cultural de Corró d’Avall des de l’octubre de 1998. Per aquesta
cessió l’Ajuntament abonarà 10.000 euros a l’any a la parròquia.

El consistori, a més d’ocupar-se del manteniment del casal, es
compromet a construir-hi dos magatzems adjacents al costat del
parc infantil: un de 20,55 m2 per a les activitats de la parròquia i
un altre de 32,78 m2 que donarà servei a l’Ajuntament. En principi,
les obres s’iniciaran abans de l’estiu. Aquesta inversió, valorada en
39.717, 02 euros, se suma a la reforma interior del casal que es porta a terme des del passat mes de març i es preveu que finalitzi abans
de la tornada a l’escola.
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[ agenda ]
FESTA MAJOR DE
MARATA
17, 18, 24, 25 i 26 de juliol

17 divendres

Les persones que necessitin atenció
durant les setmanes que el centre
estarà tancat poden adreçar-se al
CAP Les Franqueses (a Bellavista)
on l’horari d’atenció (de dl. a dv.,
de 8 a 20 h, i ds., de 9 a 17 h) i la
cartera de serveis és la mateixa al
llarg de tot l’any.

Representació de l’obra de teatre Rumors, de
Neil Silmon, a càrrec del Grup de Teatre del
Centre Cultural de Marata
22 h Centre Cultural de Marata

25 dissabte

18 dissabte

Futbol entre maratencs
10 h Camp de la Rectoria de Marata

M. Viure

Els mesos de juliol i setembre, el
Centre d’Atenció Primària (CAP) de
Corró d’Avall restarà obert matí i
tarda en el seu horari habitual.
Pel que fa a l’agost, de l’1 al 9
obrirà en horari habitual de matí i
tarda però del dia 10 al 27 d’agost el
CAP estarà tancat. El dia 28 només
obrirà al matí, de 8 a 15 h.

Centre Cultural de Marata

HORARI D’ESTIU
CAP CORRó D’AvALL

Representació de l’obra de teatre Rumors, de
Neil Silmon, a càrrec del Grup de Teatre del
Centre Cultural de Marata
22 h Centre Cultural de Marata

24 divendres

38è Cros popular
09 h Camins de Marata
36è Concurs de pintura i mostra infantil d’arts
13 h Antiga Escola de Marata
Jocs infantils
18 h Plaça de Marata
ball amb el grup Els brillants i sorteig de sopars
22.30 h Plaça de Marata

Clara Martínez

26 diumenge

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

Maratafolk a la plaça de Marata
20 h Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries,
grup de folklore de les Terres de l’Ebre, creat
l’any 1992
22 h Sopar popular amb sobretaula musical a
càrrec de La Portàtil FM
00.30 h Projecte Mut, formació de folk-rock
eivissenc, creat ara fa deu anys, que presenta el
seu disc més sorprenent, el quart treball, Idò, un
directe molt festiu i desenfadat que conserva el
seu reconegut toc mediterrani i folk de sempre
03.00 h P.D. barretina Sound System

Celebració eucarística i cant dels goigs
11 h Església de Santa Coloma de Marata
ball de l’espolsada, el pericó i sardanes amb La
Cobla Genisenca
12.30 h Centre Cultural de Marata
Cantada d’havaneres amb el grup Ultramar. A la
mitja part i hi haurà rom cremat per a tothom
21 h Plaça de Marata
Org. Centre Cultural de Marata

Maratafolk

@maratafolk
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[ agenda ]
FESTA MAJOR DE
bELLAvISTA

04 dissabte
Campionat de tir
09 h Camp de tir de les Franqueses
Org. Societat de Caçadors de Bellavista

27 i 28 de juny i 2, 3, 4 i 5 de juliol

28 diumenge (juny)
Torneig de Futbol 7 de Guillots i Suats (femení i
masculí). Inscripcions: 50 euros per equip
09-14 h Zona Esportiva Municipal de Bellavista
Org. Guillots i Suats

02 dijous

Cercavila d’inici amb la participació dels Guillots
i Suats, les colles convidades de la comarca, el
Casal Infantil Municipal, el Centre Municipal
de Joves de bellavista i el Grup de Diables Els
Encendraires i amb la música de Xarop de Canya
20 h Sortida des de la plaça d’Espanya
Org. Comissió de Festes de Bellavista
Repte de les colles. Mostra de competitivitat
21.30 h Plaça Major
Org. Guillots i Suats

4a Caminada nocturna. Preu: 3 euros, gratuït per
als menors de 10 anys. Inscripcions: una hora
abans de la sortida
21.30 h Sortida des de la plaça Major
Org. Guillots i Suats

03 divendres
Contacontes. Històries per als més petits
10 h Plaça Major
Org. Guillots i Suats
Jocs tradicionals a l’ombra. Activitats per gaudir
en família
11 h Plaça Major
Org. Comissió de Festes de Bellavista
ball de la gent gran amb l’actuació del músic
Juan Abarca
18 h Plaça Major
Org. Comissió de Festes de Bellavista
Trobada de colles de la comarca
19 h Plaça Major
Org. Guillots i Suats
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Xocolata popular
10 h Plaça Major
Org. Guillots i Suats i Hermandad Rociera de
Bellavista
Acte de competició de les colles: Menja’t l’olla
10.30 h Plaça Major
Org. Guillots i Suats
Festa de l’escuma i espectacle d’animació amb
el grup Jordi Tonietti
11 h Plaça Major
Org. Comissió de Festes de Bellavista
vermut solidari
13 h Plaça Major
Org. Associació de Botiguers, Comerciants i
Professionals de les Franqueses

M. Viure

Cinema a la fresca. Projecció de la pel·lícula
Big Hero
22 h Plaça Major
Org. Comissió de Festes de Bellavista

Trobada i exhibició de vehicles clàssics
10 h Passeig d’Andalusia i plaça Major
Org. Comissió de Festes de Bellavista
Col·l. Classic Car Les Franqueses

Correfoc infernal
22 h Recorregut: plaça de l’Esbarjo, carrer de
la Travessia, carrer de Barcelona, carrer dels
Ametllers, carrer de Menorca i plaça Major
Org. Grup de Diables Els Encendraires
Presentació de la festa
22.45 h Plaça Major
Org. Comissió de Festes de Bellavista
Cantada d’havaneres amb el grup Ultramar. A la
mitja part i hi haurà rom cremat per a tothom
23 h Plaça Major
Org. Comissió de Festes de Bellavista
Canya jove amb el grup Doctor Prats
01 h Plaça Major
Org. Guillots i Suats i Comissió de Festes de
Bellavista

Guillots i Suats

Torneig de Futbol 7 de Guillots i Suats (femení i
masculí). Inscripcions: 50 euros per equip
09-14 h Zona Esportiva Municipal de Bellavista
Org. Guillots i Suats

M. Viure

27 dissabte (juny)

Arrossada popular. Paella, pa, vi o aigua. Preu:
5 euros
14 h Plaça Major
Org. Comissió de Festes de Bellavista
Torneig de petanca. Inscripcions: al moment
17 h Pistes de petanca del Casal d’Avis i Centre
Social de Bellavista
Org. Casal d’Avis i Centre Social de Bellavista
Mostra d’entitats amb la participació del
Club Karate Nokachi, d’Endansa, de la Coral
Harmonia i de l’Assoc. de veïns de bellavista

“Pel juliol,
el llop fa el primer udol”

18 h Plaça Major
Org. Comissió de Festes de Bellavista
Acte de competició de les colles:
#guillotsisuatsfem5anys
18 h Plaça Nova
Org. Guillots i Suats
Acte de competició de colles: estirada infantil
de cotxe
20 h Passeig d’Andalusia
Org. Guillots i Suats

05 diumenge
Acte de competició de colles: Final del Torneig
de Futbol 7 de Guillots i Suats (femení i masculí)
10 h Zona Esportiva Municipal de Bellavista
Org. Guillots i Suats
Missa i processó amb motiu de la Festa Major de
bellavista
11.45 h Plaça Major
Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís de
Bellavista

Espectacle de Guillots i Suats: Tanca la festa
21.30 h Plaça Major
Org. Guillots i Suats
veredicte de la colla guanyadora de la Festa
Major i lliuraments de premis del Torneig de
Petanca i del Torneig de Futbol 7 de Guillots i
Suats
22 h Plaça Major
Org. Comissió de Festes de Bellavista i Guillots
i Suats

P. Segura

Guillots i Suats

Espectacle de varietats amb el transformista i
presentador Juanmi, el mag Toni de las Heras i
la vedet Merche Guevara
22.30 h Plaça Major
Org. Comissió de Festes de Bellavista

Acte de competició de colles: estirada de tractor
20.30 h Passeig d’Andalusia
Org. Guillots i Suats
Correfoc infantil i jove
22 h Recorregut: plaça de l’Esbarjo, carrer de
la Travessia, carrer de Barcelona, carrer dels
Ametllers, carrer de Menorca i plaça Major
Org. Grup de Diables Els Encendraires

Dinar de germanor i sobretaula amb
animacions. Cal portar el dinar i la beguda
14 h Plaça Major
Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís de
Bellavista
Juga amb les colles. Jocs de taula per a tothom
18 h Local dels Guillots i Suats (passeig
d’Andalusia, 15)
Org. Guillots i Suats

ball per a tothom amb l’Orquestra Odisea
23.30 h Plaça Major
Org. Comissió de Festes de Bellavista
Festa jove amb DJ Josenaguer
02 h Plaça Major
Org. Comissió de Festes de Bellavista

Guillots i Suats

@guillotsisuats

M. Viure

Gimcana prohibida. Activitat per a majors de 15
anys. Per participar-hi s’han de formar grups de
5 persones. Inscripcions: el mateix dia de 21 a 22
h a la plaça Major
23 h Plaça del Centre Cultural de Bellavista
Org. Guillots i Suats

Festival de Festa Major. Actuacions de diverses
modalitats de dansa dels grups de l’Escola
de l’Associació de veïns de bellavista i de
l’Hermandad Rociera de bellavista
18 h Plaça Major
Org. Associació de Veïns de Bellavista i
Hermandad Rociera de Bellavista

Festa de Cloenda
00 h Plaça Major
Org. Comissió de Festes de Bellavista

Entitats col·laboradores:
• Associació de Botiguers, Comerciants i
Professionals de les Franqueses
• Associació de Veïns de Bellavista
• Casal d’Avis i Centre Social de Bellavista
• Casal Infantil Municipal de Bellavista
• Centre Municipal de Joves de Bellavista
• Clàssic Car Les Franqueses
• Club de Futbol Bellavista-Milan
• Club Karate Nokachi
• Club Petanca Bellavista
• Coral Harmonia
• Endansa
• Grup de Diables Els Encendraires
• Guillots i Suats
• Hermandad Rociera de Bellavista
• Parròquia Sant Francesc d’Assís de
Bellavista
• Societat de Caçadors de les Franqueses
Equip humà de la Comissió de Festes de
bellavista: David Cañas, David Dalmeda, Manuel
Gómez, Francesc Guixé, Fidel Membrive, Mariana
Morales, Conrado Moreno, Ester Moruno, Xavier
Ojeda, José Perdigones, Jordi Pérez, Pere Pérez,
Agustín Perla, Joan Rosell, Vicenç Sáez de Tejada
i Miguel Sánchez
Agraïments: Celler del Ferrer; Congelats
Germans Doña; Forn de pa Beatriz; Maquinària
Andreu; Ricard Ruiz, cuiner; i Ricardo Ruiz,
cuiner
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[ agenda ]
18 dissabte

Parada informativa de l’ANC. Informació:
lesfranqueses@assemblea.cat
09.30-13.30 h Mercat municipal de Corró d’Avall
Org. Assemblea Nacional Catalana

Parada informativa de l’ANC. Informació:
lesfranqueses@assemblea.cat
09.30-13.30 h Mercat municipal de Corró d’Avall
Org. Assemblea Nacional Catalana

05 diumenge

25 dissabte

Copa Catalana Internacional de bTT - Memorial
Toni Costa a la Zona Esportiva Municipal de
Corró d’Amunt. Prova final de la competició.
Informació: www.cccorrodamunt.cat
08-9.30 h Recollida de dorsals
10 h 1a sortida: fèmines, master 30, master 40,
master 50/60 i cadets
12 h 2a sortida: elit, sots 23 i júnior
14 h Lliurament de premis i dinar de cloenda de
la Copa Catalana Internacional
Org. Club Ciclista Corró d’Amunt

10a Caminada nocturna de Corró d’Amunt. Dos
recorreguts: 8 km i 6,5 km amb un avituallament
de fruita i aigua i entrepà, fruita i aigua a
l’arribada. Preu: 5 euros i 3 euros per als socis
22 h Sortida des de les Antigues Escoles de
Corró d’Amunt
Org. Club Ciclista Corró d’Amunt

07 dimarts
Cloenda del curs de tai-txi
18.45-19.45 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. Associació de Veïns de Corró d’Amunt

11 dissabte

X. Solanas

15a Trobada de vaporistes del vallès Oriental.
Circulacions obertes al públic
11-13.30 h Circuit de Cal Gavatx
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

15 dimecres
Parada informativa de l’ANC. Informació:
lesfranqueses@assemblea.cat
09.30-13.30 h Mercat municipal de Corró d’Avall
Org. Assemblea Nacional Catalana
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CIRCULACIó DE TRENS TRIPULATS
Dg. 5 de juliol
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Del 6 de juliol al 31 d’agost el circuit romandrà
tancat per vacances d’estiu
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

ACTIvITATS

www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitatsesportives-i-de-lleure
ACTICITATS ESPORTIvES PER A L’ESTIU
• Juliol Esportiu (activitats municipals
per a infants i joves): piscina, futbol,
handbol, bàsquet, tennis, pàdel,
atletisme i jocs, entre d’altres
• Cursets de tennis (org. Escola de Tennis
i Pàdel Jordi Plana)
• Cursets de pàdel (org. Escola de Tennis i
Pàdel Jordi Plana)
• Casal d’estiu i stage de tennis i pàdel
(org. Club Tennis Els Gorchs)
• Campus de futbol masculí i femení (org.
Club Esportiu Llerona)
• Campus de futbol masculí i femení (org.
Club Futbol Bellavista Milan)
• Campus de futbol (org. Club Futbol Les
Franqueses)
• Torneig de futbol set (org. Arogest)
• Campus d’iniciació a l’hoquei (org. Club
Hoquei Les Franqueses)
• Lliga d’estiu de bàsquet (org. Club
Bàsquet Les Franqueses)
• Cursets: activitats aquàtiques i infantils
(org. Complex Esportiu Municipal)

Inscripcions i informació: per als residents
que no hagin obtingut plaça al Juliol Esportiu,
l’Ajuntament ofereix places concertades al
casal esportiu del Club de Tennis Els Gorchs.
Els tràmits s’han d’efectuar a les oficines
del Patronat Municipal d’Esports (938 467
083 / esports@lesfranqueses.cat). Per a la
resta d’activitats, en el cas que quedin places
disponibles, podeu contactar amb l’entitat o
consultar el web municipal
ACTIvITATS ESPORTIvES 2015-2016
Bàsquet, handbol, tennis, pàdel, bàdminton,
ioga, patinatge, karate, hoquei, activitat
física per a la gent gran, activitat física per
a adults, programa adreçat a persones
amb discapacitat i activitats esportives a
les escoles del municipi (psicomotricitat,
prebenjamí i aeròbic)

X. Solanas

04 dissabte

Inscripcions:
• Per als esportistes que ja hagueu
realitzat alguna activitat durant la
temporada anterior podeu renovar la
inscripció del 25 de juny al 24 de juliol
• Per a noves inscripcions s’obrirà el
termini del 13 al 24 de juliol i a partir
del dimarts 1 de setembre (fins que
s’exhaureixin les places de cada grup i
de cada modalitat esportiva)
Les inscripcions es tramiten a les oficines
del Patronat Municipal d’Esports de dl. a
dj. de 9 a 14 h i de 16.30 a 19.30 h i dv. de 9 a
14 h. Documentació necessària: fotocòpia
de la targeta sanitària, fotocòpia del DNI,
dades bancàries, pagament del primer
trimestre i el mes de setembre (bàsquet i
handbol) + tramitació de la mútua esportiva +
equipament esportiu
Més informació a la
revista de les activitats
esportives de la
temporada 2015-2016

“La saó,
la del juliol és la millor”

ACTIvITATS D’ESTIU PER A INFANTS I JOvES
• Casals infantils municipals d’estiu. Del
29 de juny al 17 de juliol, de 9 a 13 h, a
Corró d’Avall, Bellavista, Llerona i Corró
d’Amunt
• Casal infantil municipal d’estiu amb
colònies. Del 29 de juny al 10 de juliol
casal a Corró d’Avall i del 13 al 17 de
juliol colònies al Mas Cabàlies a Ogassa
(Ripollès)
• Campaments d’estiu per a joves. Del 29
de juny al 3 de juliol a Bellavista i del 6
al 12 de juliol acampada a Navès (Lleida)
Inscripcions i informació: en el cas que quedin
places disponibles podeu contactar amb
l’àrea d’Infància i Joventut (938 405 780 /
infanciaijoventut@lesfranqueses.cat)

Google Images

Serveis opcionals: acollida, menjador i casal
de tarda (subjectes a un mínim d’inscripcions)
Preu: 50 euros (42,50 euros per al segon o
més germans/es)
Inscripcions: del 15 al 24 de juliol, de dl. a dv.,
de 9 a 13 h, a un dels quatre casals infantils
municipals d’estiu o de dl. a dv., de 9 a 13 h i
de 15 a 17 h, al Centre Cultural de Bellavista
Informació: 938 405 781 / casalsinfantils@
lesfranqueses.cat
Org. Casals infantils municipals

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

TALLERS DE L’ESPAI ZERO
Del 6 al 31 de juliol (a partir de 12 anys)
10-14 h Centre Cultural de Bellavista
• Taller de circ (del 6 al 10 de juliol):
xanques, malabars, teles acrobàtiques,
etc.
• Taller de titelles (del 13 al 17 de juliol):
tècniques de construcció de titelles
• Taller d’expressió plàstica (del 20 al 24
de juliol): creacions plàstiques a través
de l’expressió artística
• Taller de teatre social (del 27 al 31 de
juliol): experimentació vivencial del
procés de creació teatral
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Preu: 25 euros al mes. Servei opcional
d’acompanyament dels infants des de les
escoles fins als centres culturals (subjecte a
un mínim d’inscripcions)
Inscripcions: del 13 de juliol al 6 d’octubre al
Centre Cultural de Bellavista dt., dc. i ds. de
10 a 14 h, i de dl. a dv. de 16 a 21 h o al Centre
Cultural Can Ganduxer, de dl. a dv. de 9 a 14 h,
i dt. i dj. de 16 a 18 h. Les places són limitades.
Els grups tiraran endavant si hi ha un mínim
de 8 alumnes
Informació: 600 531 833

CASAL DE SETEMbRE
De l’1 al 10 de setembre
09-13 h Centre Cultural de Bellavista i Centre
Cultural Can Ganduxer

ARTEMISIA, ART & TENDÈNCIES

Ramon Bufí

Àrea d’Educació

ESCOLA DE TEATRE DE LES FRANQUESES
Del 28 de setembre al 21 de juny
• Grup de 3 a 5 anys: dl., de 17 a 18.30 h,
al Centre Cultural Can Ganduxer
• Grup de 6 a 8 anys: dl., de 17 a 18.30 h,
al Centre Cultural Can Ganduxer
• Grup de 9 a 12 anys: dj., de 17 a 18.30 h,
al Centre Cultural de Bellavista
• Grup de 13 a 18 anys: dj., de 18.30 a 20 h,
al Centre Cultural de Bellavista
• Grup d’adults: dv., de 19 a 20.30 h,
al Centre Cultural de Bellavista

• Del 26 de juny al 31 de juliol:
Retrospectiva. Exposició de la trajectòria
de l’artista franquesí Ramon bufí
• 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
De dt. a dv. de 17 a 20 h i ds. d’11 a 13 h Carrer
de Sant Ponç, 65, Corró d’Avall
Entrada lliure
Informació: www.artemisiacultura.com
Org. Artemisia, Art & Tendències

Preu: 15 euros per fer un taller. Paquets
promocionals de 20 euros per a la realització
de dos tallers i de 40 euros per a tots quatre
tallers
Inscripcions i informació: en el cas que quedin
places disponibles podeu contactar amb
l’Espai Zero (938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat)
CURS A CORRó D’AMUNT
Pintura a càrrec d’Elisa Martínez. Del 2 al 30
de juliol. Dl. i dj. de 17 a 19 h Antigues Escoles
de Corró d’Amunt
Preu: 22 euros al mes per una sessió
setmanal i 32 euros al mes per dues sessions
setmanals
Inscripcions i informació: 630 714 344 (Elisa
Martínez)
Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró
d’Amunt

L’agenda queda subjecta
a possibles canvis.
www.lesfranqueses.cat
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[ grups polítics ]
Francesc Colomé
Portaveu del grup polític municipal Convergència i Unió (CiU)
CiU, primera força política a les Franqueses. Gràcies! La gent de CiU Les Franqueses us volem donar les gràcies a tots els franquesins i
franquesines, però sobretot als 1.757 ciutadans i ciutadanes que ens heu fet confiança en aquestes darreres eleccions municipals. Ho entenem com un reconeixement a la feina feta, però també com un impuls per tirar endavant els nostres compromisos electorals. Així ho farem!
Queda molta feina per fer. No ens adormirem, ja hi estem treballant i no us fallarem. CiU es consolida com la primera força a Catalunya, amb
gairebé 670.000 vots i més de 3.300 càrrecs electes. Desde Convergència i Unió fem una valoració positiva dels resultats de les eleccions
municipals perquè han consolidat la federació com la primera força a Catalunya, amb 669.668 vots i 3.349 càrrecs electes. S’ha aconseguit un
dels principals objectius que era “guanyar les eleccions per segona vegada a la història” en nombre absolut de vots i en nombre de càrrecs
electes, i ens assegurem la presència de la federació en ajuntaments de totes les dimensions i a la majoria d’institucions supramunicipals.
Hem guanyat a les quatre diputacions. El procés en surt reforçat, però des de CiU Les Franqueses ens comprometem que l’Ajuntament estarà sempre al costat del president de la Generalitat i del Parlament en el seu camí cap a la plenitud de Catalunya.

Rafael bernabé
Portaveu del grup polític municipal Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E)
Comença una altra legislatura, on d’entrada tot s’ha mogut per no canviar res. Les dades de participació no són bones al voltant del 51,50 %.
La primera lectura és que a la meitat de la població o no l’hi interessa qui governa ni la gestió que es fa des de l’Ajuntament dels recursos municipals o ha renunciat a participar en la vida política. Agrair, per tant, als que vau fer l’opció responsable d’anar a votar i més concretament
als 1.399 que ens vau triar. Hem doblat regidors, passant de 2 a 4 i només ens han faltat 66 vots per aconseguir un cinquè regidor, regidor que
hauríem tret a la força més votada. Per primer cop en anys hem tingut l’ocasió de conformar un govern d’esquerres en aquest ajuntament. I
què vol dir govern d’esquerres? Canviar les prioritats, defensar les persones en situacions de precarietat. Ser curós amb els diners públics a
l’hora d’endeutar-se, aquest ajuntament té un deute reconegut de 13 milions i mig d’euros. Apostar per un model de creixement harmonitzat
entre indústria, comerç, residència i agricultura/ramaderia. El pacte no ha sigut possible, per desgràcia no totes les forces d’esquerra han
treballat amb la mateixa intensitat per a arribar a acord. No s’ha cregut en el canvi per sobre d’estratègies. Encara som esclaus de les obres
de l’època de l’alcalde Torné, Falgar, sector N, Teatre auditori, tots els grans temes urbanístics de l’època estan per acabar i es una herència
enverinada per la mala gestió feta pels governs posteriors. Per últim dir-vos que com a oposició farem una bona feina de fiscalització i recolzament del govern municipal. Moltes gràcies per la confiança dipositada, no us decebrem.

Juan Antonio Corchado
Portaveu del gup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
(PSC-CP)
Des del PSC de les Franqueses, volem agrair en primer lloc a tots els franquesins que el passat 24 de maig ens van donar el seu suport a
les eleccions municipals, i al mateix temps als que no ens el van donar, dir-los que treballarem aquets quatre anys per aconseguir el vostre
suport i confiança. Després dels resultats de les eleccions, i vist que els partits d’esquerres podíem formar una majoria, ens vam posar a
treballar per aconseguir un acord i formar un govern d’esquerres que és el que ens demanaven els franquesins. Però ha estat impossible,
des del primer moment, hi ha hagut un company de viatge (ERC), que no ha volgut pujar en aquet tren i ens ha posat tots els impediments
possibles perquè no s’arribés a cap acord per governar conjuntament. En aquestes negociacions, ha quedat ben clar a qui els preocupa els
franquesins i a qui no, nosaltres sí que ho hem intentat, però no ha estat possible i per aquet motiu estem a l’oposició. Només dir-vos que
treballarem per fer una oposició constructiva, sempre amb el nostre programa al capdavant i continuarem parlant amb tothom, com sempre
hem fet, per les Franqueses.
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Àngel Profitós
Portaveu del grup polític municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal
(ERC-AM)
Després d’uns mesos de silenci, tornem a tenir al butlletí l’espai per als diferents grups representats al consistori. Us suposo al corrent dels
resultats i dels esdeveniments fins avui, 15 de juny, quan escric aquestes ratlles. Si les coses no han canviat aquestes últimes setmanes,
tenim un nou horitzó pels propers anys: farem POLÍTICA. La manca d’un govern amb majoria absoluta ens dóna a tots una immillorable oportunitat de dialogar, de tractar amb profunditat els temes pendents i els de futur. Al govern, perquè haurà de fer participar a la resta de forces
dels seus projectes si vol que les decisions siguin legitimades per la majoria del consistori. Als grups de l’oposició, perquè tindrem l’oportunitat i el deure d’influir en el resultat final d’aquestes decisions. Ja hem viscut a les Franqueses anys de governs de majories absolutes, de
manca d’explicacions i d’informació als partits i a la ciutadania. També hem viscut anys de govern en minoria sense diàleg per part d’un PSC
que intentava manar i ordenar enfrontat a una CiU que, amb més regidors i des de l’oposició, no votava a favor de res. La majoria recordem
on ens va portar la prepotència i la tossuderia de tots els implicats (una bona part dels quals ja no seuran aquest cop entre els disset que us
volem representar). Tots ens enorgullim de viure a un municipi plural, divers, amb moltes realitats i vivències als seus diferents pobles. Així
és també el nostre Ajuntament. Gràcies, per acabar, als que ens heu permès repetir i doblar la nostra, la vostra veu. Serem amb vosaltres:
al costat del procés Nacional i defensant el drets de les persones de les Franqueses.

Francesc Torné
Portaveu del grup polític municipal Convergència per Les Franqueses (CpF)
ÉS EL MOMENT DE TREbALLAR PER A LES PERSONES. El 24 de maig la ciutadania estava convocada a les urnes per escollir lliurement els
seus representants per als propers 4 anys. Malauradament, només va participar un 50% dels electors que estaven convocats, dels vots dels
quals n’han sortit els 17 regidors i regidores que formaran el consistori. A partir d’ara, cal interpretar la voluntat popular de les Franqueses,
arribar a acords i portar a terme les accions socials i polítiques que demanen els ciutadans i les ciutadanes del nostre municipi. És evident
que demanen un canvi de polítiques més adreçades a resoldre les problemàtiques existents, ja que la crisi no s’ha acabat i colpeja descaradament persones i famílies. L’atur, l’economia, l’habitatge, els serveis personals i la inseguretat, entre d’altres, són les qüestions principals
que cal resoldre i a les quals cal donar resposta amb tacte. Per tant, demanem un canvi en la visió i en la inversió, que l’Ajuntament posi
més mitjans en els serveis personals i que les inversions ajudin a millorar la qualitat de vida de tots els nostres veïns, que en definitiva, és
la de tots. Esperem que en els propers anys, l’Ajuntament sorgit de les eleccions canviï de visió i procuri resoldre els problemes de la gent i
no els propis dels polítics i dels partits. L’inici de la legislatura és el moment de propiciar aquest canvi i de prioritzar les persones, que són
veritablement importants en el municipi. La resta de qüestions personals o polítiques han de quedar en un segon pla. Esperem i desitgem
que es compleixi allò que reclamem ja que serà en benefici de tothom i hi guanyarem molt tots plegats.

Javier Álvarez
Portaveu del grup polític municipal Partit Popular de Catalunya (PPC)
LA POLÍTICA LOCAL. Antes que cualquier otra cosa, deseamos expresar nuestro total agradecimiento a todas aquellas personas que en
las pasadas elecciones municipales del 24 de mayo, nos entregaron su confianza y votaron a nuestro grupo. Sin duda, la mayoría de ellos lo
hicieron porque conocieron nuestro trabajo dentro del ayuntamiento durante los cuatro años pasados, en donde tuvimos la oportunidad de
estar presentes en el área de Dinamización Económica. Pero aparte de esto, también deseamos agradecer el normal funcionamiento de las
elecciones en donde no se presentó ningún incidente, remarcando el buen sentido cívico de los franquesinos. ¡No podía ser de otra manera!
Siempre quisimos insistir en que estamos aquí para hacer política local y para nosotros, la política local se basa en las personas, no para
defender banderas, ni himnos, ni partidos… lo más importante para nosotros es el bienestar de nuestros ciudadanos, más allá de otro tipo
de intereses. Nuestra mayor satisfacción, hoy por hoy, se basa en el haber podido ayudar, de alguna manera, a todas las personas que nos
han necesitado, el haberles podido impartir conocimiento, el haberles podido guiar o aconsejar y el haberles podido brindar una mano amiga.
¡Siempre estuvimos allí para eso! Comenzamos esta nueva legislatura desde la oposición. Intentaremos hacerlo lo mejor posible, sin promesas imposibles de cumplir ni cambios imposibles de lograr; al final, los valores son los mismos y nunca cambian, bien sea desde el gobierno
o desde la oposición. ¡Así mismo, felicitamos al alcalde y le deseamos mucha suerte en su nuevo mandato!
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FESTA MAJOR DE BELLAVISTA 27 i 28 de juny i 2, 3, 4 i 5 de juliol

FESTA MAJOR DE MARATA 17, 18, 24, 25 i 26 de juliol

