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D’acord amb allò previst a l’article 50.2 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General 
5/1985 de 19 de juny, en aquesta edició no es publica l’editorial de l’alcalde de les Fran-
queses del Vallès ni els escrits dels grups polítics municipals.

[ editorial ] [ sumari ]

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

L’Ajuntament adjudica el contracte de 
recollida d’escombraries i neteja viària 

ACTUALITAT 

04-13

AGENDA 

15-19 

26a Fira de Sant Ponç 
3a Cursa de Muntanya El Trencacoll
Trobada d’Escoles de Bàsquet del Vallès
8a Festa de la Música i la Dansa
3a Trobada d’Intercanvi Coral 
4a Caminada d’Or de la Creu Roja

Imma Navarro Ortiz, presidenta i 
directora de la Fundació i Associació 
APADIS

ENTREVISTA

14
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[ actualitat ]

El 24 de maig, eleccions municipals

E
l diumenge 24 de maig es decidirà, a través de les urnes, la 
composició de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per 
als propers quatre anys. La ciutadania haurà d’escollir quins 
seran els 17 regidors i regidores del municipi. Els franquesins 

i franquesines podran votar al col·legi electoral assignat des de les 
9 h fins a les 20 h. 

Els locals electorals són els següents: Escola Municipal de Mú-
sica Claudi Arimany (plaça de l’Escorxador, 3, Corró d’Avall), Esco-
la Joan Sanpera (carrer de Joan Maragall, 13, Corró d’Avall), Anti-
ga Escola de Bellavista (carrer de Rosselló, 35, Bellavista), Escola 
Bellavista-Joan Camps (carrer d’Astúries, 2, Bellavista), Antigues 
Escoles de Llerona (camí de Can Toni, s/n, Llerona), Antigues Esco-
les de Corró d’Amunt (carretera de Cànoves, s/n, Corró d’Amunt) i 
Antigues Escoles de Marata (plaça de Marata, s/n, Marata). Hi haurà 
un total de 21 meses.

E
. G

ar
re

ll

Un ciutadà, emetent el seu vot a les darreres eleccions europees

Més parades de 
taxi al municipi

L
’àrea d’Obres i Serveis ha pintat més parades de taxi. Una de 
les parades s’ha habilitat a la plaça de l’Ajuntament, al costat 
de la parada de l’autobús. Una altra s’ha col·locat a la carre-
tera de Ribes, davant de l’estació de tren de Corró d’Avall. 

Finalment, s’ha pintat un parada de taxi enfront de l’estació de tren 
de Bellavista, juntament amb una plaça per a minusvàlids.

El torrent de Santa 
Digna, zona verda

L
’àrea d’Obres i Serveis ha netejat i desbrossat els accessos 
al torrent de Santa Digna, a la urbanització d’Els Gorchs de 
Llerona. S’han retirat els esbarzers i les males herbes que 
dificultaven l’entrada al torrent i s’ha rebaixat i anivellat el 

terreny per habilitar-hi un pas d’uns dos metres d’amplada per po-
der-hi passejar. Aquest espai natural es mantindrà, en bona part, 
gràcies als ramats d’ovelles que hi passaran puntualment.
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Amb aquesta actuació s’ha recuperat una zona verda per al lleure

VOT PER CORREU
Aquí hi trobareu informació sobre com votar 
per correu, tant si esteu a l’Estat espanyol 
com si us trobeu a l’estranger.

INFORMACIÓ
En aquest enllaç la Generalitat de Catalunya 
posa a l’abast de tothom tota la informació 
relativa als processos electorals. 

Prohibit fer foc al bosc 
Del 15 de març al 15 d’octubre no es pot fer 
foc als terrenys forestals sense autorització
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L’Ajuntament adjudica el contracte de 
recollida d’escombraries i neteja viària

L
’àrea d’Obres i Serveis ha adjudicat el nou contracte de reco-
llida d’escombraries i neteja viària del municipi per un import 
d’1.325.239,51 euros (IVA exclòs) a l’any. L’empresa adjudica-
tària, Serveis Reunits, SA, s’ocuparà d’aquest servei per un 

període de vuit anys, prorrogable fins a un màxim de deu anys. L’ad-
judicació del contracte es va formalitzar a la sessió plenària celebra-
da el 26 de març. 

Les novetats del servei són les següents:
•	 L’Ajuntament passarà a encarregar-se de tota la recollida de re-

sidus (envasos lleugers, paper-cartró, vidre, matèria orgànica i 
resta). Això suposarà que de la gestió dels residus se’n recupe-
raran els diners corresponents un cop es portin a les empreses 
especialitzades que s’ocupen de la seva recuperació i/o reciclat-
ge.

•	 Es substituiran els actuals contenidors compartimentats per dos 
contenidors separats, un per a la resta i un altre per a la ma-
tèria orgànica. Ara els contenidors compartimentats tenen una 
capacitat de 3.200 litres però amb el nou sistema la capacitat 
augmentarà considerablement ja que al contenidor de la resta hi 
cabran fins a 3.200 litres i al de la matèria orgànica, 2.200 litres. 
L’existència de dos contenidors diferenciats evitarà que s’hi abo-
quin residus impropis.

•	 Amb l’objectiu de facilitar el reciclatge entre la ciutadania es col-
locaran 15 punts més de recollida selectiva i resta al municipi. 
En total, hi haurà 75 punts on els ciutadans i ciutadanes hi podran 
trobar tots els contenidors. A aquests punts s’hi han de sumar els 
altres punts on hi haurà un contenidor per a la resta i un altre per 
a la matèria orgànica.

•	 S’instal·laran sistemes de control perquè els tècnics puguin 
recopilar informació més detallada, donar respostes més ràpi-
des i adaptar-se amb més facilitat a qualsevol imprevist. Entre 
d’altres aspectes, els contenidors portaran un xip integrat que 
assenyalarà si el camió recol·lector ha passat a buidar-lo i fins i 
tot quin pes de residus conté; les rutes que segueixin els cami-
ons i les escombradores quedaran registrades a través de GPS; 
en alguns punts s’instal·larà un sistema que permetrà als veïns 
i veïnes avisar en el cas que el contenidor estigui ple o hi hagi 
brutícia al terra.

•	 S’adquirirà nova maquinària: dos camions recol·lectors; dues 
escombradores, una de gran i una de petita; dos camions petits; i 
set carretons d’escombraries per fer la neteja manual.

•	 La recollida d’escombraries es farà de dia, actualment es fa du-
rant la nit.

•	 Els nous contenidors estaran fabricats amb un tipus de plàstic 
que reduirà el soroll durant el seu buidatge. 
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[ actualitat ]

Oberta la convocatòria d’ajuts per a la 
rehabilitació dels edificis de Bellavista

E
ls veïns i veïnes de Bellavista que ho desitgin poden sol·licitar 
els ajuts per a la rehabilitació dels immobles inclosos dins de 
l’àmbit delimitat pel Pla de Barris. El període per presentar 
la documentació per demanar aquests ajuts finalitza el dis-

sabte 9 de maig. L’objectiu dels ajuts és incentivar la rehabilitació 
dels elements comuns dels edificis (façanes, patis interiors, instal-
lacions elèctriques, ascensors, cobertes, etc.) per preservar la du-
rabilitat de les edificacions, adequar-ne l’eficiència i funcionalitat i 
millorar-ne l’aspecte estètic. 

Els edificis que es podran acollir als ajuts han de ser d’ús re-
sidencial, han de tenir com a mínim planta baixa més tres plantes 
pis i una antiguitat demostrable superior als 25 anys (a excepció de 
les obres per a la millora de l’accessibilitat, l’eficiència energètica 
i la sostenibilitat; en aquests casos el requisit d’antiguitat no serà 
necessari). Els beneficiaris dels ajuts podran ser persones físiques, 
jurídiques o comunitats de propietaris. 

Subvenció de fins al 75% del pressupost de la rehabilitació
La subvenció per a la rehabilitació dels edificis podrà cobrir fins al 
75% del pressupost d’execució per contracte de les obres aplicant-hi 

l’IVA que correspongui. Per tant, els propietaris només hauran d’as-
sumir el 25% del cost de l’obra, a més del cost del permís municipal 
d’obres i del tècnic del projecte. Tanmateix, s’aplicaran uns topalls a 
l’import màxim que pot rebre cada habitatge o local. 

La primera convocatòria d’ajuts, que va tenir lloc l’any passat, va 
comptar amb una partida pressupostària de 200.000 euros. Enguany, 
per a aquesta segona convocatòria, hi haurà 233.235,65 euros dispo-
nibles. Els propers anys s’obriran noves convocatòries fins a arribar 
als 960.000 euros, coincidint amb el període de vigència del Pla de 
Barris de Bellavista. 

Servei de suport i assessorament a les comunitats de veïns
Els ajuts a la rehabilitació d’edificis s’emmarquen en un programa 
més ampli de foment a la rehabilitació. Així, el Pla de Barris ofereix 
un servei de suport i assessorament a les comunitats de veïns de 
Bellavista. Es tracta d’un servei públic i gratuït, al qual els veïns i 
veïnes es poden adreçar per rebre assessorament en temes d’orga-
nització interna de la comunitat en l’àmbit jurídic, així com també per 
temes de desavinences o desacords per conflictes relacionats amb 
la pròpia convivència.

En aquest enllaç podeu consultar i 
descarregar-vos la documentació per 
demanar els ajuts per a la rehabilitació dels 
elements comuns dels edificis de Bellavista. 

Aquí hi trobareu informació sobre el servei 
de suport i assessorament a les comunitats 
de veïns de Bellavista i la sol·licitud que s’ha 
d’emplenar per iniciar el tràmit del servei. 
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Bellavista Activa, 
en funcionament 

L
’equipament municipal Bellavista Activa va obrir les portes a 
la ciutadania el 7 d’abril. L’espai, situat al carrer de Rosselló 
número 39, acull les oficines del Servei d’Atenció a la Ciuta-
dania, les oficines de l’àrea de Polítiques Socials, l’Oficina 

Tècnica del Pla de Barris, l’Oficina Municipal d’Informació al Con-
sumidor i l’Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de la Dipu-
tació de Barcelona. L’horari d’obertura de l’equipament és de dilluns 
a divendres de 8.30 a 14 h i dimarts i dijous de 16 a 18 h. Per a més 
informació contacteu al 938 615 435 / aj.franqueses@lesfranqueses.
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Bellavista Activa ocupa part de l’Antiga Escola de Bellavista

Nous arbres a les Antigues Escoles de 
Corró d’Amunt i a la plaça de Marata

L
’àrea d’Obres i Serveis ha plantat nous arbres al pati de les 
Antigues Escoles de Corró d’Amunt i a la plaça de Marata 
després d’arrencar-ne els existents. Els tècnics van decidir 
treure els arbres que hi havia perquè estaven podrits. Tot i 

que a simple vista no s’apreciava, els troncs dels arbres eren fràgils 
i suposaven un risc per a les persones en el cas que hi hagués ven-
tades o pluges fortes. 

A Corró d’Amunt, s’hi han plantat cinc freixes, concretament de 
l’espècie fraxinus angustifolia raywood. Els freixes són de fulla cadu-
ca, a la primavera i a l’estiu fan molta ombra i a la tardor les fulles 

verdes es tornen d’un color morat molt bonic, com el vi. No fan fruits 
i tendeixen a fer branques gruixudes. Els arbres s’han plantat al sud 
del pati. Amb aquesta orientació es pretén tenir ombra en els jocs 
infantils i evitar que les fulles dels arbres caiguin damunt la teulada 
i taponin els canals de desaigües. 

A la plaça del poble de Marata s’hi han plantat tretze moreres 
(set de les quals hi són des de l’any passat) d’una varietat que no fan 
fruit, amb la qual cosa no es requeriran podes dràstiques i s’evitarà 
la presència d’insectes i pugó. A l’estiu s’hi podrà gaudir d’ombres 
generoses.
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La plaça de Marata
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El pati de les Antigues Escoles de Corró d’Amunt
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[ actualitat ]

S’ha asfaltat el camí de Can Mariano

M
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El camí de Can Mariano amb l’Escola Camins al costat

D
es de mitjans del mes de març els vehicles circulen per 
l’asfaltat camí de Can Mariano. L’actuació, duta a terme per 
l’àrea d’Obres i Serveis, va realitzar-se en dues fases. En 
una primera fase, va pavimentar-se la part del camí que hi 

ha entre l’aparcament de l’Escola Camins i l’avinguda de la Sagrera. 
En una segona fase, va asfaltar-se el tram que va des de l’aparca-
ment del centre educatiu fins al camí del cementiri. 

A més, es van aprofitar les obres per asfaltar el tram que con-
necta el camí de Can Mariano amb el carrer de Joan Maragall. 
D’aquesta manera el camí del cementeri ha quedat completament 
pavimentat. 

Amb aquesta actuació es completa la intervenció que s’ha dut a 
terme a la zona. L’estiu passat es va asfaltar l’aparcament de l’Esco-
la Camins a petició d’alguns pares i mares del centre educatiu que ho 
havien demanat al consistori. 

Es col·loquen dos ressalts a Els Gorchs

M
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La majoria de les actuacions s’han concentrat a l’avinguda d’Els Gorchs 

L
’àrea d’Obres i Serveis, amb la col·laboració de l’àrea de Se-
guretat Ciutadana, ha col·locat dos ressalts a l’avinguda d’Els 
Gorchs. El primer ressalt s’ha construït just després del car-
rer de la Ribera i l’altre, passat el carrer de la Conca.

Responent a les demandes que els veïns i veïnes de la zona han 
tramès a l’Ajuntament a través de l’Associació de Veïns de la Urba-
nització Els Gorchs-Santa Digna, s’han dut a terme altres actuaci-
ons. Als darrers mesos s’ha reparat el ferm, s’ha renovat la pintura 
vial i s’ha actualitzat i repassat la senyalització vertical. La majoria 
d’aquestes actuacions s’han concentrat a l’avinguda d’Els Gorchs, on 
hi ha més trànsit de vehicles. En aquesta via la velocitat de circulació 
s’ha mantingut en els 50 km/h però en el tram del Club de Tennis Els 
Gorchs s’ha reduït als 30 km/h. També s’hi han pintat noves places 
d’aparcament, inclosa una plaça d’aparcament per a persones amb 
discapacitat al davant del CT Els Gorchs. 
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La carretera de Ribes s’asfalta amb 
paviment sonoreductor 

M
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La carretera de Ribes travessa tot el nucli de Corró d’Avall

L
’àrea d’Obres i Serveis va finalitzar l’asfaltat de la carretera de 
Ribes l’1 d’abril. La reparació del ferm va dur-se a terme des 
de la plaça de Gaudí fins a la plaça de l’Escorxador. L’asfaltat 
es va realitzar amb un material sonoreductor que contribueix 

a la minoració de les molèsties produïdes pel soroll del trànsit.
Amb els treballs d’arranjament del ferm i la conseqüent pintada 

de la senyalització horitzontal es va aprofitar per realitzar petites 
intervencions en aquest tram de via. Així, es va habilitar un nou pas 
de vianants a la cantonada de la carretera de Ribes amb el carrer 
de Pau Casals, concretament passada la intersecció en direcció a la 
Garriga. També es va construir una plataforma en el pas de vianants 
existent al davant de la plaça de Can Macià, el qual s’ha indicat amb 
un senyal lluminós que funciona amb plaques solars. 

L’actuació a la carretera de Ribes també va comportar habili-
tar-hi una plaça per a minusvàlids, just abans de l’encreuament amb 
el carrer de la Verge de Montserrat en direcció a la Garriga, i una 
parada de taxi davant de l’estació de tren. 

L’asfaltat de la carretera de Ribes i aquest conjunt d’actuacions 
se sumen als treballs que l’àrea d’Obres i Serveis va dur a terme fa 
uns mesos en aquesta via. Abans d’acabar l’any, ja van habilitar-se 
tres passos de vianants nous (un d’ells elevat); van eixamplar-se les 

voreres de davant de l’estació de Renfe de Corró d’Avall; i van realit-
zar-se alguns canvis en les places d’aparcament. 

Les actuacions a la carretera de Ribes, una de les principals vies 
del municipi, s’han aplicat tenint en compte les demandes dels veïns 
i veïnes que hi viuen. 

L’ABCP i els clients premien els millors 
establiments de les Franqueses

D
urant el mes de març passat, l’Associació de Botiguers, 
Comerciants i Professionals (ABCP) de les Franqueses va 
promoure la campanya Passeja, compra, observa i posa’ns 
nota, que premia els millors establiments del municipi.

En la campanya, els clients podien valorar uns 40 comerços i 
serveis de les Franqueses a través d’un díptic en què es puntuava la 
professionalitat, el tracte i la innovació de cadascun de l’1 al 10. L’ob-
jectiu de l’associació era donar eines al comerciant per reafirmar-se 
en la feina que fa o saber en què pot millorar.

Els establiments guanyadors han estat els següents:
•	 Premi a la professionalitat: Remei de l’Àngels (passeig d’Anda-

lusia, 93-101, Bellavista).
•	 Premi al millor tracte: Gaspifauna (carretera de Ribes, 264, 

Corró d’Avall).

•	 Premi a la innovació: Centre Viu Sa (carrer de Céllecs, 4 local 2, 
Corró d’Avall).

L’ABCP valora positivament la nota mitjana general dels comerços, 
que ha estat: professionalitat, 7,31; tracte: 7,26; i innovació, 6,99.

Els clients que van participar-hi entraven al sorteig de 3 vals de 
100 euros cadascun per gastar als establiments guanyadors. El sor-
teig va ser realitzat el 8 d’abril.

L’Associació de Botiguers, Comerciants i Professionals de les 
Franqueses vetlla pel petit comerç i el servei de proximitat. 

Informeu-vos de les campanyes que fan per promoure els 
establiments locals i doneu d’alta el vostre negoci a  

www.lesfranqueses.net
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[ actualitat ]

L’Assoc. Sociocultural Maná organitza 
una recollida d’aliments per Sant Ponç
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Una edició del gran recapte de la Fundació Banc dels Aliments

A
mb el títol Omplim el banc dels aliments de les Franqueses el 
diumenge 10 de maig, coincidint amb la Fira de Sant Ponç, 
l’Associació Sociocultural Maná organitza una recollida 
d’aliments bàsics amb la finalitat d’omplir el banc d’ali-

ments que recentment ha començat a funcionar al municipi, en una 
iniciativa conjunta amb l’àrea de Polítiques Socials. 

L’objectiu del recapte és recollir aliments bàsics (arròs, oli, lle-
gums, fruita, verdura, cereals, bolquers, productes d’higiene...) per 
poder donar-los a les famílies del municipi que necessiten actual-
ment un suport.

Tothom qui ho desitgi, sempre que pugui, pot portar aliments di-
rectament al banc dels aliments de les Franqueses, ubicat a la seu 
de l’Associació Sociocultural Maná (carrer de Cantàbria, 12, Bella-
vista), els dimecres de 9.30 a 11 h i de 19.30 a 21 h i els dissabtes de 
10 a 12 h. 

F
a molts anys que va desaparèixer el teatre que es feia a Lle-
rona, concretament al Casal Parroquial. Amb l’ànim de re-
cuperar-lo i amb el suport del Consell del Poble, un grup de 
lleronins i lleronines va crear a primers d’any la companyia 

Toc-Toc Teatre, que té la intenció de representar el seu primer es-
pectacle al setembre d’enguany, durant la Festa Major de Llerona. 

L’obra que estan assajant els deu actors del grup és justament 
Toc Toc, una comèdia del dramaturg francès Laurent Baffie. A banda 
dels actors, la companyia compta amb onze col·laboradors i està di-

rigida per Josep Sobrevia i Andreu Galan. Segons Mar Garriga, una 
de les impulsores de la creació del grup juntament amb el seu pare, 
Jaume Garriga, persona molt vinculada amb el teatre que es feia 
al Casal, “tot va sorgir a partir d’un grup de gent que estàvem a El 
Coverol de les Franqueses i que preferíem fer comèdies que obres 
serioses”. 

Des del mes de febrer que assagen un parell de dies a la setmana 
a les Antigues Escoles de Llerona i de cara a la propera temporada 
esperen que més gent del poble s’hi pugui afegir. 

Neix la companyia Toc-Toc Teatre de 
Llerona

Beques

Oberta la convocatòria de 
beques per a infants    
del 18 al 29 de maig:

•	Beques menjador
•	Beques per a la realització 

d’activitats d’estiu
•	Beques per al material 

escolar

Informació: 
àrea de Polítiques Socials 

(carrer de Rosselló, 39)
938 465 862

politiques.socials@lesfranqueses.cat

Matrícula: 
del 18 al 29 de maig 

(empadronats) 
i de l’1 al 26 de juny 
(empadronats i no 

empadronats) 

Escola Municipal de Música Claudi Arimany
Informació: a l’escola (plaça de l’Escorxador, 1, Corró d’Avall)
938 465 636 / escola.musica@lesfranqueses.cat
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L’escola bressol, el primer vincle amb 
el món exterior

L’hort de l’Escola Bressol Municipal Cavall Fort
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Informació: àrea d’Educació (avinguda de la Sagrera, 1)
938 466 506 / educació@lesfranqueses.cat

L
’educació dels fills i filles esdevé una necessitat ineludible des 
del primer moment de vida. La família és el pilar clau en la 
criança i el desenvolupament dels fills i filles però la concilia-
ció entre l’àmbit familiar i el laboral no sempre és senzill, per 

la qual cosa l’escola bressol, després de la família, és el segon espai 
de socialització i aprenentatge dels infants. 

A l’escola bressol els professionals de l’educació acompanyen 
el treball de les famílies: les primeres passes, l’aprenentatge de les 
primeres paraules, el control del pipí, l’establiment de relacions amb 
els altres infants i el funcionament dins d’un entorn escolar. Aquests 
centres d’educació infantil són una oportunitat clau per estimular i 
facilitar el desenvolupament dels petits i amplificar-lo més enllà de 
l’espai familiar. L’escola bressol és el primer vincle de relació dels 
infants amb el món exterior, el món de veritat on han de créixer, el 
lloc que han conéixer i gaudir. Des d’aquesta perspectiva l’escola 
bressol permet entrenament i adquisició d’habilitats i aprenentatges 
gaudint d’un entorn educatiu i lúdic de la mà de professionals amb 
una sensibilitat especial i amb unes instal·lacions i atencions adap-
tades a la primera infància. Es tracta d’un entorn lliure de riscos, 
acollidor, amb espais, mobiliari, instruments i joguines fets a la seva 
mida, sensibilitats i capacitats. És un lloc on l’estimulació i el tracte 
maternal presideix l’activitat.  

En aquest context, s’emmarquen les escoles bressol municipals de 
les Franqueses (Cavall Fort, Les Tres Bessones i El Gegant del Pi) 
amb una metodologia activa basada en activitats de manipulació i 
experimentació, sense oblidar les peculiaritats i les necessitats in-
dividuals de cada infant, així com una atenció orientada a  la diversi-
tat i la promoció social i cultural.

dilluns, dimecres
i divendres 
de 10 a 11.30 h
dimarts i dijous 
de 16 a 17 h 

Horari per a les preinscripcions del curs 2015-16
del 4 al 14 de maig (de 0 a 3 anys)

Carrer de Miquel 
Martí i Pol, 6-8, 
Corró d’Avall 
Codi: 08069979

Carrer de Sant 
Joaquim, 85, 
Corró d’Avall
Codi: 08060885 

Carrer de 
Provença, 20, 
Bellavista 
Codi: 08072450

dimarts i dijous 
de 10 a 11.30 h 
dilluns, dimecres 
i divendres 
de 16 a 17 h

dilluns, dimecres 
i divendres 
de 10 a 11.30 h
dimarts i dijous 
de 16 a 17 h

Continguts curriculars 
Al llarg del curs es treballen de forma transversal els continguts 
curriculars del primer cicle d’educació infantil establerts per la Ge-
neralitat de Catalunya. Les àrees bàsiques d’aprenentatge són:
•	 Descoberta d’un mateix
•	 Descoberta de l’entorn natural i social
•	 Llenguatge
•	 Motricitat bàsica
•	 Controls d’esfínters
•	 Habilitats de relació i expressió
•	 Hàbits 
•	 Límits i ordre
•	 Habilitats manuals i motricitat fina

Festes tradicionals
Dins de la programació anual es treballen les següents celebracions 
del calendari:
•	 Castanyada
•	 Santa Cecília (patrona de la música)
•	 Nadal 
•	 Carnestoltes
•	 Sant Jordi 
•	 Sant Ponç 

Activitats pedagògiques 
En horari lectiu es realitzen activitats pedagògiques:
•	 Massatges infantils
•	 Psicomotricitat
•	 Estimulació musical 
•	 Anglès 
•	 L’hort 

Activitats complementàries
També s’ofereixen altres activitats opcionals:
•	 Sortides
•	 Natació 
•	 Colònies 

Serveis d’escolaritat 
•	 Jornada sencera: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h 
•	 Jornada intensiva: de 8 a 13 h
•	 Jornada de tarda: de 15 a 17 h

Serveis complementaris
•	 Acollida de matí: a partir de les 7 h
•	 Acollida de tarda: fins a les 19 h
•	 Menjador: de 13 a 15 h
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[ actualitat ]

A
l darrer ple de la legislatura del Consell del Poble Corró 
d’Amunt, celebrat el dilluns 30 de març, es van exposar les 
novetats sobre l’enllumenat que s’instal·larà al centre urbà. 
En principi, els fanals metàl·lics es posaran un al carrer del 

Lliri i dos al carrer del Gerani i els que aniran sobre un pal de fusta 
es situaran dos al carrer de la Tulipa, dos al carrer del Gladiol i dos al 
carrer de la Camèlia. Si algun veí o veïna té qualsevol dubte o sugge-
riment sobre la col·locació dels punts de llum pot dirigir-se a l’àrea 
d’Obres i Serveis, que s’ha compromès a estudiar qualsevol canvi 
d’emplaçament. 

El president del Consell del Poble, Rafael Bernabé, va informar 
de la finalització de les obres per equipar la cuina que s’han realit-
zat a les Antigues Escoles i de l’adquisició de la bomba de calor per 
a la Casa de la Mestra. Així mateix el president va repassar l’estat de 
comptes de l’organisme i va indicar que queda un romanent de 4.200 
euros el destí del qual s’haurà de decidir a la propera legislatura. 

L’alta sinistralitat de l’encreuament de la carretera de Cànoves 
amb el camí de Marata va centrar de nou gran part de la sessió. Els 
veïns i veïnes van tornar preguntar quan s’actuaria sobre aquest 
punt. De fet, aquest ha estat un tema recurrent en la majoria de reu-
nions del Consell del Poble els darrers anys, ja que els veïns i veïnes 
que hi participen recorden contínuament els accidents que hi han 

patit ells mateixos o gent propera a ells. Per part de l’Ajuntament 
es va explicar que la Diputació de Barcelona, que és l’administració 
titular de la via, preveu començar les obres de la rotonda el proper 
mes de juliol. 

Per concloure el darrer ple de la legislatura, acabada la sessió es 
va fer un piscolabis de comiat per a tots els assistents.

El nucli urbà de Corró d’Amunt tindrà 
nous punts d’enllumenat

L
a companyia de teatre de Puigcerdà Inestable Ceretana, amb 
l’obra Políticament incorrecte, va ser la més votada pel públic 
que ha assistit als sis espectacles de la Mostra d’Arts Escèni-
ques “Festival dels Amateurs” que ha organitzat per novè any 

el Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut de les 

Franqueses. Aquesta edició, amb la presentació de fins a trenta-sis 
companyies, reflecteix la gran vitalitat del teatre amateur català.

El grup de teatre guanyador es va endur un premi de 450 euros, 
que va sumar als 540 euros que es van endur totes les companyies 
pel fet d’haver participat a la mostra. 

Èxit del 9è Festival dels Amateurs

M
. V

iu
re

El centre urbà de Corró d’Amunt, on s’instal·larà nova il·luminació 

Portes obertes i preinscripcions a l’Institut Lauro

Informació: àrea d’Educació (avinguda de la Sagrera, 1)
938 466 506 / educacio@lesfranqueses.cat

Batxillerat
•	Portes obertes - dimecres 6 de maig a les 17.30 h 
•	Preinscripció - del 12 al 19 de maig

Cicles formatius de grau mitjà
•	Portes obertes - dimarts 5 de maig a les 17.30 h 
•	Preinscripció - del 12 al 19 de maig

Cicles formatius grau superior
•	Portes obertes - dimarts 5 de maig a les 17.30h 
•	Preinscripció - del 26 de maig al 3 de juny

Codi: 08052906
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El grup de voluntaris i voluntàries amb la pila de residus que van recollir 

L
a restauració ecològica del riu Congost va continuar el dis-
sabte 11 d’abril amb la jornada de voluntariat impulsada per 
l’Associació Hàbitats, a través del projecte Rius (www.projec-
terius.org), que compta amb la col·laboració de l’àrea d’Agri-

cultura, Territori i Sostenibilitat.
Les tasques que va fer el grup de voluntariat, format per perso-

nes d’edat diverses, es van centrar en la zona de la riera de Carbo-
nell, i van ser les següents:
•	 Protegir i afavorir els exemplars petits de vegetació autòctona 

que han crescut a la zona de manera espontània. Es van crear es-
cocells al voltant de plançons i es van eliminar les espècies com-
petidores per afavorir la supervivència dels exemplars escollits.

•	 Es van plantar estaques provinents de vegetació local, un mètode 

de revegetació econòmic i eficaç. La seva adaptació és gairebé 
segura, ja que provenen d’exemplars molt propers.

•	 Es van recollir els residus presents a la riba del riu que els volun-
taris trobaven al pas. Tot i que darrerament el nombre de deixa-
lles a lleres dels rius ha disminuït, encara n’hi ha i és un fet que 
causa pèrdua de biodiversitat, especialment animal.

Durant la Setmana Santa també s’hi van estar fent treballs de res-
tauració: eliminant rizomes de canya, plantacions, recollida de dei-
xalles, i altres. Malauradament, la zona ha patit alguns actes de 
vandalisme (s’han arrencat exemplars de sanguinyol i s’ha malmès 
un arbre). Però l’associació mostra satisfacció per haver trobat un 
exemplar de tortuga de rierol (maurems leprosa) al gorg del salt 
d’aigua.

Voluntaris i l’Assoc. Hàbitats segueixen 
amb la restauració del Congost

E
l dilluns 13 d’abril va tenir lloc la darrera sessió plenària de 
la legislatura del Consell del Poble de Llerona. La presiden-
ta de l’ens, Rosa Maria Pruna, va dir que l’embellidor que el 
Consell va decidir posar al voltant dels contenidors de l’apar-

cament situat al costat de les Antigues Escoles ja té el pressupost 
aprovat i que es faria properament. 

Per la seva banda, Josep Girbau, president de Festes Laurona, va 
explicar que enguany la festa major del poble s’allargarà fins al 13 
de setembre, i no fins a l’11 perquè cau en divendres, i va anunciar 
que, en principi, l’Isidre Garriga serà qui el substituirà en el càrrec. 

En ser el darrer ple de la legislatura, es va convidar tots els pre-
sents a un piscolabis.

Llerona col·locarà un embellidor al 
contenidor de les Antigues Escoles 
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Els voluntaris i voluntàries feinejant a la riera Carbonell
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[ entrevista ]

Imma Navarro Ortiz

Vostè és presidenta d’APADIS des de l’any 2002. Com ha canviat 
l’entitat en aquests 13 anys?

L’activitat de l’entitat va començar el 1994, tot i que amb el nom 
d’APADIS existim des de l’any 2000. Al principi vam començar fent 
una activitat de lleure només els caps de setmana amb 8 usuaris 
i actualment en tenim 93 de tota la comarca. Ara som molts més 
professionals treballant-hi i també s’ha notat molt en el nombre de 
voluntaris. En conseqüència també hem pogut créixer en nombre de 
projectes que estan en contacte amb la societat. I crec que hem can-
viat la visió que es té des de fora de l’entitat i de la discapacitat.

APADIS té la seu a Bellavista. Com és que us hi vau establir?
Va passar que estàvem a Granollers en un local molt petit com-

partit amb set entitats més i havíem de fer les activitats fora del cen-
tre perquè sempre estava ocupat. Aleshores un pare d’un dels usua-
ris va contactar amb l’Ajuntament i ens va cedir aquest espai on som 
ara. I des de llavors que estem encantats de ser aquí!

L’Ajuntament de les Franqueses i la seva entitat estan impul-
sant el projecte Felicitarium al quiosc de la plaça d’Espanya. Què hi 
trobarà la gent, en aquest espai?

Primer de tot volia dir que vam pensar a buscar un nom que en-
ganxés. Per això “Felicitarium”, perquè serà un punt de venda de feli-
citat. S’hi vendran llaminadures, plantetes, petits objectes de regal… 

que es podran posar en pots i en bosses amb etiquetes personalit-
zades pels nostres usuaris. També s’hi vendrà premsa comarcal i 
es convertirà en un punt d’informació municipal on els nois i noies 
d’APADIS també informaran tothom que s’hi apropi sobre, per exem-
ple, on poden trobar un equipament concret, i actualitzaran el mate-
rial de publicitat que editi l’Ajuntament.

Aquest és un projecte que va molt lligat a la integració laboral 
dels usuaris d’APADIS, com el restaurant El Gato Verde i La Boti-
gueta, que també estan ubicats a Bellavista. Ens pot explicar una 
mica aquests projectes?

L’origen dels dos projectes és que ens vam adonar que per tre-
ballar pedagògicament amb els nois i noies temes d’entorn laboral 
no podíem fer-ho perquè com que eren molt joves no havien treballat 
mai i, per tant, no podíem ensenyar-los una cosa que no havien pogut 
viure. Per això vam decidir obrir La Botigueta, perquè els nois po-
guessin fer pràctiques en un entorn real. A banda de manualitats que 
fan els usuaris i els voluntaris, també s’hi venen objectes que prove-
nen de les deixalleries de la comarca per mitjà del projecte Renova, i 
a finals de maig renovarem tot l’espai per convertir-lo en una botiga 
més tipus “Londres”, pel concepte de venda de roba de segona mà. 
Pel que fa al restaurant, no deixa de tenir la mateixa funció: que els 
nostres usuaris puguin fer pràctiques en un escenari d’aprenentatge 
real. A més, hi ha més factors socials interessants com que els cinc 
treballadors que hi ha són pares d’usuaris que estaven a l’atur i que 
les verdures que s’hi serveixen provenen de l’hort que treballen els 
mateixos nois i nois d’APADIS a Samalús dins el projecte Orígens.

També hi ha la iniciativa de la Llar Pas a Pas, en què usuaris de 
l’entitat comparteixen pis. Quants joves hi viuen?

Actualment hi viuen quatre persones. Aquesta iniciativa va co-
mençar el 2007 també a Bellavista i els nois i noies compartien pis 
amb estudiants que tenien dificultats per marxar de casa. Per als 
joves d’APADIS va representar un entrenament del que havia de ser 
viure sols. Ara, des de l’any passat, ja poden fer-ho sols, però conti-
nuen tenint el suport dels nostres professionals a nivell organitzatiu.

Sent psicopedagoga i mestra, no troba a faltar la docència?
La veritat és que no trobo a faltar la docència perquè aquí edu-

ques des que entres per la porta fins que en surts perquè contínua-
ment hi ha interacció amb els usuaris.

Amb la crisi econòmica les administracions han retallat les 
subvencions a entitats com la que presideix. Com s’ho fan per man-
tenir tots els serveis que ofereixen?

Amb moltes dificultats, però hem mirat de diversificar els ingres-
sos per no dependre exclusivament de l’administració. En aquest 
sentit, hem augmentat el contacte amb empreses del sector privat i 
també hem muntat projectes que ens puguin generar algun benefici 
econòmic. A més, comptem amb la tasca que fan més de cinquanta 
voluntaris, sense la qual seria impossible mantenir els serveis que 
oferim.

Algun projecte que estigui guardat al calaix, a l’espera de temps 
millors?

Justament estem a punt de presentar un projecte que es diu Des-
cosits, que serà una marca de roba. A partir de roba de La Botigueta, 
els usuaris faran samarretes amb un disseny propi i es distrubuiran 
en botigues locals. La nostra voluntat és poder comptar amb disse-
nyadors de renom que en facin difusió.

Presidenta i directora de la 
Fundació i Associació APADIS

L’Imma (1981) és granollerina. Mestra d’Educació Especial, 
psicopedagoga i especialista en Intervenció Familiar, fa més 
de 15 anys que treballa en benefici de les persones amb 
discapacitat i l’atenció als seus familiars mitjançant la creació 
de nombrosos programes i projectes. Mestra amb una llarga 
trajectòria professional en escoles d’ensenyament públic, des de 
l’any 2002 és presidenta de l’Associació APADIS, i des de 2005, 
de la Fundació APADIS. La seva dedicació ha estat reconeguda 
amb diversos premis en mitjans de comunicació locals i estatals



Xerrada: L’hort, educació per a la sostenibilitat a 

càrrec de Joan Manel Riera, biòleg i coordinador 

de l’Escola de Natura del Corredor. Activitat 

adreçada a la comunitat educativa i pares i 

mares

17.30 h Escola Guerau de Liost

Org. Associació Harmonia 2.0

Col·l. Centre de Recursos Pedagògics del Vallès

04 dilluns

Espai Zero: taller d’ikebana, construcció 

d’una peixera. Informació: 938 404 624 / pij.

franqueses@lesfranqueses.cat

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Debat: El sobiranisme vist des de l’ajuntament, 

amb la participació dels partits polítics que es 

presenten a les eleccions municipals del 24 de 

maig

19 h Can Font-Centre d’Art i Noves Tecnologies 

Org. Assemblea Nacional Catalana

Parada informativa de l’ANC

9.30-13.30 h Mercat municipal de Bellavista 

Org. Assemblea Nacional Catalana

Xerrada: Seguretat ciutadana per a la gent gran a 

càrrec d’agents de la Policia Local

16 h Casal de Gent Gran Les Franqueses

17.30 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

13 dimecres

15

Hora del conte especial nadons: El cargol i 

l’herbeta de Poniol a càrrec de Gina Clotet, 

rondallaire. En acabar el conte es realitzarà un 

petit taller d’olors amb herbes remeieres. Places 

limitades. Inscripcions: a la Biblioteca Municipal 

dt., dc. i ds. de 10 a 13.30 h i de dl. a dv. de 16 a 20 

h / 938 404 388

17.30 h Sala de Lectura de Can Ganduxer

05 dimarts

[ agenda ]

Caminant per Corró d’Amunt. Activitat de 2-3 h 

de durada. Cal portar l’esmorzar. Inscripcions: 

938 710 621 (Glòria Puig)

8 h Sortida des de les Antigues Escoles de Corró 

d’Amunt

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

03 diumenge

La rotllana: parlem del desenvolupament del 

llenguatge en els infants amb La caixa dels 

estímuls, centre d’atenció psicològica

17.30-19 h Nau del Centre Cultural de Can 

Ganduxer 

Org. Associació Espai Nadó-Infant

07 dijous

08 divendres

09 dissabte
Parada informativa de l’ANC

9.30-13.30 h Mercat municipal de Corró d’Avall 

Org. Assemblea Nacional Catalana

Sortida anual del grup de la gent gran d’activitat 

física del Patronat Municipal d’Esports: visita 

guiada pel Penedès

8.30 h Sortida des del Complex Esportiu 

Municipal

12 dimarts

Xerrada: El Viatge de Primària a Secundària a 

càrrec de Toni Argent, professor i economista. 

Activitat emmarcada dins del Projecte Educatiu 

Comunitat i Escola i adreçada a famílies amb 

fills/es que cursen 6è de Primària. L’objectiu és 

oferir informació sobre el canvi d’etapa educativa 

i donar eines per acompanyar els fills/es. 

Inscripcions: del 27 d’abril al 12 de maig al 938 

466 506 / comunitatiescola@lesfranqueses.cat

17-19 h Centre Cultural Can Ganduxer

Col·l. Associació Educativa i Formativa TBCLASS

Espai Zero: taller de Prezi. Informació: 938 404 

624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

14 dijous

Espais de lectura: visita de l’escriptora Sílvia 

Alcántara i comentari de la seva novel·la Olor de 

Colònia

19 h Biblioteca Municipal

Xerrada: El batec d’una biblioteca escolar a 

càrrec de Mariona Trabal, mestra i  bibliotecària. 

Activitat adreçada a la comunitat educativa i 

pares i mares

17.30 h Escola Joan Sanpera 

Org. Associació Harmonia 2.0

Col·l. Centre de Recursos Pedagògics del Vallès

L’hora del conte i taller: La Nena, l’Ogre i el Llop. 

Preu: gratuït per als socis i 4 euros per als no 

socis

18-19 h Casal de la Teia

Org. Associació d’Educació en el Lleure La Teia

Espai Zero: taller de risoteràpia. Informació: 

938 404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista
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L’agenda queda subjecta 

a possibles canvis. 
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11 dilluns
Xerrada: Seguretat ciutadana per a la gent gran a 

càrrec d’agents de la Policia Local

16 h Antigues Escoles de Llerona

17.30 h Casal d’Avis i Centre Social de Bellavista
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Concert del mes. Audició d’instrument

18.30 h Auditori de l’Escola Municipal de Música 

Claudi Arimany

Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany 

19 dimarts

Concert del mes. Audició d’instrument

18.30 h Auditori de l’Escola Municipal de Música 

Claudi Arimany

Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany 

20 dimecres

Hora del conte especial i taller: Els Encendraires 

de les Franqueses del Vallès. El Closqueta

17.30-19 h Centre Cultural de Bellavista

Col·l. Grup de Diables Els Encendraires

Juguem: vivim la primavera. 

17.30-19 h Aula d’Entorn Rural Ca Puxi 

Org. Associació Espai Nadó-Infant

Espai Zero: taller de Prezi. Informació: 938 404 

624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

21 dijous

Dia de Casal de Primavera. Preu: 6 euros per a 

l’acollida de 8 a 9 h; 12 euros per al casal de matí 

de 9 a 13 h; 7,50 euros per al menjador de 13 a 

15 h; i 6 euros per al casal de tarda de 15 a 17 h. 

Inscripcions: al Casal de la Teia dt. i dc. de 10 a 12 

h i de dl. a dv. de 17.30 a 19.30 h

8-17 h Casal de la Teia

Org. Associació d’Educació en el Lleure La Teia

25 dilluns

30 dissabte
8a Festa de la Música i la Dansa a la plaça de 

l’Ajuntament

16.30 h

•	 Cercavila d’inici a càrrec dels casals 

infantils municipals i dels centres 

municipals de joves

•	 Petits i joves talents de l’Escola Municipal 

de Música Claudi Arimany

•	 Exhibició de danses i masterclasses a 

càrrec d’EnDansa i Moving 

18.30 h

•	 Aplec de danses a càrrec dels alumnes de 

4t de Primària de l’Escola Bellavista-Joan 

Camps, Camins, Colors, Guerau de Liost i 

Joan Sanpera i Torras i dels alumnes de 1r 

d’ESO de l’Institut Lauro

•	 Batukada de fi de festa

3a Trobada d’Intercanvi Coral amb la 

participació del Cor Mixt dels Amics de la Unió 

de Granollers, Cor Gospel-Rock dels Amics de 

la Unió de Granollers, Music’al Cor de Valldoreix 

i Cor Gospel de Llinars del Vallès. Preu: 3 euros 

(gratuït per als menors de 10 anys). Les taquilles 

obriran mitja hora abans. Informació: 659 64 29 

20 (Dolors Isart) / dolorsisart@telefonica.net

18 h Teatre Auditori de Bellavista 

Org. Associació d’Intercanvis Socials i 

Culturals  

31 diumenge
4a Caminada d’Or: caminada popular de la 

Creu Roja de Granollers. Distància: 10 km 

(amb dos avituallaments). Els beneficis es 

destinaran a projectes socials i humanitaris. 

Preu: 10 euros. Inscripcions i informació: www.

creurojagranollers.org 

8-15 h Sortida i arribada al parc de Milpins

Org. Creu Roja de Granollers 

3a Cursa de Muntanya El Trencacoll. Dos 

recorreguts: 21 km (amb quatre avituallaments) 

i 10 km (amb dos avituallaments). Obsequi d’una 

samarreta tècnica. Preu i inscripcions: per a 

la cursa de 10 km amb xip propi 14 euros i amb 

lloguer de xip 16 euros i per a la cursa de 21 km 

amb xip propi 20 euros i amb lloguer de xip 22 

euros al web cccorrodamunt.cat/trencacoll

9.30 h Sortida dels 21 km des de la Zona 

Esportiva de Corró d’Amunt

9.40 h Sortida dels 10 km des de la Zona 

Esportiva de Corró d’Amunt

Org. Club Ciclista Corró d’Amunt 

17 diumenge
Trobada d’Escoles de Bàsquet del Vallès 

Oriental, amb la participació de 20 escoles

9-15 h  Zona Municipal Esportiva de Corró d’Avall 

Org. Club Bàsquet Les Franqueses

23 dissabte

Espai Zero: activitat amb Educa Viladrau al 

Parc del Mirador. Informació: 938 404 624 / pij.

franqueses@lesfranqueses.cat

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

26 dimarts

Espai Zero. Ítaca: taller d’escriptura creativa, 

il·lustració d’un relat. Inscripcions: a la 

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

de dl. a dv. de 16 a 20 h / 938 404 388

17.30-19 h Centre Cultural de Bellavista 

27 dimecres

Hora del conte: Els contes de l’Ós Mandrós a 

càrrec d’Ós Mandrós, rondallaire

17.30 h Biblioteca Municipal

Espai Zero: taller de timbals. Informació: 938 

404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

28 dijous

Espai Zero: taller de cupcakes. Informació: 938 

404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

22 divendres
Espai Zero: taller i espectacle de monòleg. 

Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@

lesfranqueses.cat

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

29 divendres
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“Pollets de maig 
creixen com un faig”

ACTIVITATS 
www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitats-

esportives-i-de-lleure

ACTIVITATS MUNICIPALS 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 al municipi de Navès 

(Lleida)

Preu: 

•	 Casals infantils municipals d’estiu: 

100 euros (85 euros per al segon o més 

germans/es)

•	 Casal infantil municipal d’estiu amb 

colònies: 171 euros (145 euros per al 

segon o més germans/es)

•	 Campaments d’estiu per a joves: 138 

euros (117 euros per al segon o més 

germans/es)

Serveis opcionals (subjectes a un mínim 

d’inscripcions): 

•	 Casal de matí del 22 al 26 de juny de 9 a 

13 h: 35 euros (29 euros per al segon o 

més germans/es)

•	 Casal de matí del 20 al 24 de juliol de 9 

a 13 h: 35 euros (29 euros per al segon o 

més germans/es)

•	 Casal de tarda del 29 de juny al 17 de 

juliol de 15 a 17 h: 40 euros (36 euros per 

al segon o més germans/es) 

•	 Casal de tarda de 15 a 17 h (qualsevol 

setmana): 14 euros (12 euros per al 

segon o més germans/es)

•	 Acollida de 8 a 9 h: 3 euros/dia, 12 euros/

setmana o 30 euros/per tot el casal

•	 Menjador de 13 a 15 h: 6,50 euros/dia

•	 Autocar a la piscina: 2 euros/dia

Preinscripcions: del 4 al 20 de maig 

Inscripcions: del 25 de maig al 5 de juny 

(primera opció), del 8 al 12 de juny (segona 

opció), del 15 al 17 de juny (segons places 

disponibles). Es poden formalitzar al Centre 

Cultural de Bellavista dl. de 10 a 13 i dl., dc. 

i dv. de 15.30 a 18.30 h o al Centre Cultural 

Can Ganduxer dj. de 10 a 13 h i dt., dj. i dv. de 

15.30 a 18.30 h. Places limitades, atorgades 

mitjançant sorteig

Informació: 938 405 780 / infanciaijoventut@

lesfranqueses.cat

ESPAI ZERO

Dt., dj. i dv. de 18 a 20.30 h Centre Cultural de 

Bellavista

Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@

lesfranqueses.cat

CASALS INFANTILS MUNICIPALS 

De setembre a juny (de 3 a 11 anys). 

Manualitats, jocs, ludoteca, contes, danses, 

cançons, xanques, excursions, festes 

populars, convivències, etc. 

De dl. a dv. de 16.30 a 18.30 h Dl., dc., dv. i 

ds. al Centre Cultural de Bellavista i dt., dj., 

dv. i ds. al Centre Cultural Can Ganduxer 

(casalsinfantils@lesfranqueses.cat)

CENTRES MUNICIPALS DE JOVES

De setembre a juny (a partir de 12 anys)

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

per treballs en grup, deures o estudi

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

jocs, sortides, festes populars, etc. 

De dl. a dv. de 17.30 a 20.30 h Dl. i dc. al 

Centre Cultural de Bellavista (centrejoves.

bellavista@lesfranqueses.cat); dt. i dj. al 

Centre Cultural Can Ganduxer (centrejoves.

corro@lesfranqueses.cat); i dv. alterns

Inscripcions: obertes tot l’any

Informació: Centre Cultural de Bellavista (938 

405 781) i Centre Cultural Can Ganduxer (938 

466 506)

Org. Casals infantils municipals i centres 

municipals de joves

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

CURSOS A CORRÓ D’AMUNT

•	 Sessió de manteniment de sardanes 

a càrrec de Joan Peypoch. 8 de maig. 

Dv. de 17-18.30 h. Activitat gratuïta. 

Inscripcions i informació: 609 120 832 

(Rosa Estrada)

•	 Pintura a càrrec d’Elisa Martínez. Del 4 

al 28 de maig. Dl. i dj. de 17 a 19 h. Preu: 

22 euros/mes per una sessió setmanal 

o 32 euros/mes per dues sessions 

setmanals. Inscripcions i informació: 

630 714 344 (Elisa Martínez)

•	 Tai-txi a càrrec de Marc Ricart. Del 7 

d’abril al 30 de juny. Dt. de 18.45 a 19.45 

h. Preu: 30 euros/trimestre. Inscripcions 

i informació: 938 710 621 (Glòria Puig)

•	 Cant coral a càrrec de Marc Tost. Del 7 

d’abril al 30 de juny. Dt. de 20.30 a 22 h. 

Preu: 30 euros/trimestre. Inscripcions i 

informació: 609 120 832 (Rosa Estrada)

Tots els cursos s’imparteixen a les Antigues 

Escoles de Corró d’Amunt 

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

TALLER DE RECERCA DE FEINA

Dt. d’11 a 13 h

CURSOS DE FORMACIÓ

Taller per a emprenedors: Vols muntar un 

negoci o tens una idea? T’expliquem els 

passos a seguir (sessió única)

28 de maig. Dj. de 9.30 a 11.30 h

Curs d’informàtica: pack Office (20 h)

Del 18 de maig al 17 de juny. Dl. i dc. de 9.15 

a 11.15 h 

Tots els cursos s’imparteixen a Can Ribas-

Centre de Recursos Agraris

Inscripcions i informació: 938 443 040 / 

dinamitzacio@lesfranqueses.cat

CURSOS AL CENTRE DE FORMACIÓ 

D’ADULTS DE BELLAVISTA

Accés als cicles formatius de grau superior, 

graduat en Educació Secundària Obligatòria a 

distància, informàtica, anglès, català, etc.

Inscripcions i informació: 938 402 653 / 

escola.adults@lesfranqueses.cat
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[ agenda ]

HORARI EXTRAORDINARI DE LA SALA 

D’ESTUDI DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Amb l’arribada dels exàmens la Biblioteca 

Municipal ofereix un horari extraordinari de la 

sala d’estudis: del 18 de maig al 22 de juny dt., 

dc., ds. i dg. de 10 a 14 h i de dl. a dg. de 16 a 

22 h. Les tardes de dissabtes, els diumenges 

i els festius l’accés a la Biblioteca es farà pel 

carrer de Navarra

SORTIDA CULTURAL A LA COLÒNIA VIDAL 

7 de juny (matí)

Itinerari literari a la Colònia Vidal de Puig-

Reig seguint l’argument de la novel·la Olor de 

Colònia de l’escriptora Sílvia Alcàntara. Preu: 

15 euros. Inscripcions: del 2 al 25 de maig a la 

Biblioteca Municipal dt., dc. i ds. de 10 a 13.30 

h i de dl. a dv. de 16 a 20 h (938 404 388)

PARADETA DE REVISTES

A partir del 4 de maig fins a exhaurir 

existències a la Biblioteca Municipal 

Us recordem que amb aquesta paradeta 

qualsevol usuari i usuària us podeu endur un 

màxim de 5 exemplars (números anteriors al 

2015) de la vostra revista preferida i de forma 

gratuïta 

26a FIRA DE SANT PONÇ

10 de maig 

De 10 a 14.30 h i de 16.30 a 20 h Rambla de la 

carretera de Ribes, plaça de Can Font i plaça 

de l’Ajuntament

Sortida de natura per conèixer plantes 

remeieres de l’entorn a càrrec d’Agustí 

Martínez. Inscripcions: acc@lacivica.com

8-10 h Sortida des del Centre Cultural Can 

Ganduxer i arribada a la rambla

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró 

d’Avall 

Cercavila de gegantets i capgrossos

10.15 h Rambla, plaça de Can Font i plaça de 

l’Ajuntament 

Inauguració de la fira i protocol geganter

10.30 h Plaça de Can Font

Tronada del cercavila 

10.30 h Plaça de Can Font

Taller toca-toca: El món dels insectes a càrrec 

de Fasmids. Inscripcions: a la Biblioteca 

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

dv. de 16 a 20 h / 938 404 388

11 h Plaça de Can Font 

Taller infantil de bonsais 

11 h Plaça de Can Font 

Org. Associació Art del Bonsai 

Espectacle itinerant: Marxa Attacks! a càrrec 

de Band The Marxa 

11.30 h Rambla, plaça de Can Font i plaça de 

l’Ajuntament

Visita guiada a l’edifici consistorial amb Cinta 

Cantarell, historiadora. Inscripcions: fins al 6 

de maig a visitalesfranqueses@gmail.com 

12-13.30 h Plaça de l’Ajuntament 

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS 

Diumenges 3, 10, 17, 24 i 31 de maig

11-13 h Circuit de Cal Gavatx

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta 

ARTEMISIA, ART&TENDÈNCIES

•	 8 de maig, a les 20 h: inauguració de 

l’exposició de pintura Temps de Vermells 

II, la interporal fragilitat de la natura, 

de l’artista Rosa Permanyer, amb la 

presentació a càrrec del crític d’art 

Ramon Casalé i l’actuació en directe del 

cantant Quico Tretze 

•	 30 de maig, a les 11 h: visita comentada 

de l’exposició de pintura de Rosa 

Permanyer i xerrada amb l’artista

•	 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

CASAL D’ESTIU DE LA TEIA 

Una aventura pirata en busca del tresor dels 

valors. I, a més, colònies el 25 i 26 de juliol a 

Can Brugarola a Canet de Mar (Mareme)

Del 22 de juny al 10 de setembre Casal de 

la Teia (carrer de Sant Ponç, 59-61, Corró 

d’Avall)

Preu per setmana: 20 euros per a l’acollida de 

8 a 9 h; 56 euros per al casal de matí de 9 a 13 

h; 26 euros per al menjador de 13 a 15 h; i 24 

euros per al casal de tarda de 15 a 17 h. Preu 

per dia esporàdic: 6 euros per a l’acollida; 12 

euros per al casal de matí; 7,50 euros per al 

menjador; i 6 euros per al casal de tarda

Inscripcions: a partir del 4 de maig al Casal 

de la Teia dt. i dc. de 10 a 12 h i de dl. a dv. de 

17.30 a 19.30 h

Informació: www.lateia.cat

Org. Associació d’Educació en el Lleure La 

Teia

1a LLIGA D’ESTIU NITS DE BÀSQUET 

Per a 8 equips masculins i 6 equips femenins 

federats (categoria elit) i per a 6 equips 

amateurs (màxim 2 federats)

De l’1 al 31 de juliol 

Dl., dc. i dv. de 21 a 23.30 h Zona Municipal 

Esportiva de Corró d’Avall

Inscripcions: del 13 d’abril al 12 de juny. 

Informació: 615 51 92 47 (Xavi Resina) / xavi.

resina@gmail.com / www.cblesfranqueses.

com

Org. Club Bàsquet Les Franqueses

BELLAVISTA PAS A PAS

De l’1 d’octubre al 30 de juny

Hi ha 4 grups: dl. de 8 a 9.30 h, dt. de 18 a 

19.30 h, dc. de 8 a 9.30 h i dj. de 18 a 19.30 h 

Inscripcions: gratuïtes i obertes tot l’any

Informació: a l’Oficina Tècnica del Pla 

de Barris de Bellavista (938 616 221 / 

pladebarrisbellavista@lesfranqueses.cat)
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“Vinet, qui et va batejar?
L’agost, que em va remullar”

“Maig arribat, 
un jardí a cada prat”

Taller de fer pa

12 h Rambla

Taller toca-toca: El món dels insectes a càrrec 

de Fasmids. Inscripcions: a la Biblioteca 

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

dv. de 16 a 20 h / 938 404 388

12 h Plaça de Can Font 

Espectacle itinerant: Rats! a càrrec de Campi 

qui pugui 

12.15 h Rambla, plaça de Can Font i plaça de 

l’Ajuntament

Degustació d’Aigua de Corró 

13 h Rambla

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró 

d’Avall 

Espectacle itinerant: Marxa Attacks! a càrrec 

de Band The Marxa 

13 h Rambla, plaça de Can Font i plaça de 

l’Ajuntament

Espectacle itinerant: Nee Naw! a càrrec de 

Campi qui pugui 

13.45 h Rambla, plaça de Can Font i plaça de 

l’Ajuntament

Taller infantil: Un món de llavors

16.30 h Plaça de Can Font

Org. Casals infantils municipals i centres 

municipals de joves

Espai de creació de fang i racó d’exploració 

16.30 h Plaça de Can Font

Org. Associació Espai Nadó-Infant

Espectacle itinerant: Rats! a càrrec de Campi 

qui pugui 

16.30 h Rambla, plaça de Can Font i plaça de 

l’Ajuntament

Taller de fer pa

17 h Rambla

Caricatures per a tothom a càrrec d’Iban 

Casanovas, il·lustrador

17 h Rambla 

Espectacle itinerant: Marxa Attacks! a càrrec 

de Band The Marxa 

17.15 h Rambla, plaça de Can Font i plaça de 

l’Ajuntament

9a Cantata infantil a càrrec d’alumnes de 

2n de Primària de l’Escola Bellavista-Joan 

Camps, Camins, Colors, Guerau de Liost i 

Joan Sanpera i Torras i de l’Escola Municipal 

de Música Claudi Arimany  

18 h Plaça de l’Ajuntament

Espectacle itinerant: Nee Naw! a càrrec de 

Campi qui pugui 

18.15 h Rambla, plaça de Can Font i plaça de 

l’Ajuntament

Espectacle itinerant: Marxa Attacks! a càrrec 

de Band The Marxa 

19 h Rambla, plaça de Can Font i plaça de 

l’Ajuntament

ACTIVITATS PERMANENTS 

Tastet d’instruments

(matí) Plaça de Can Font

Org. Escola Municipal de Música Claudi 

Arimany  

Classe de pintura del natural amb els 

alumnes i la professora Mar Garriga de Can 

Font-Centre d’Art i Noves Tecnologies

(matí) Plaça de Can Font

Exposició de gegantets i capgrossos 

(matí) Plaça de Can Font

Org. Casals infantils municipals i centres 

municipals de joves 

Mercat de productes artesans 

(matí i tarda) Rambla 

Demostracions d’oficis artesans: 

picapedrer, forjador, terrissaire, paperer, 

cadiraire, forner i escloper

(matí i tarda) Rambla

Taller infantil: Pastisser per un dia

(matí i tarda) Rambla

Jocs gegants

(matí i tarda) Rambla

Juguem als escacs 

(matí i tarda) Plaça de Can Font

Org. Club d’Escacs Les Franqueses

Campionat d’scalextric

(matí i tarda) Plaça de Can Font

Org. Centre de Modelisme Les Franqueses

Estand del Patronat Municipal de Cultura, 

Educació, Infància i Joventut

(matí i tarda) Rambla 

Exposició de plantes remeieres del municipi 

(matí i tarda) Rambla

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró 

d’Avall  

Exposició d’una maqueta ferroviària digital 

i locomotora

(matí i tarda) Plaça de Can Font

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta 

Jornada de portes obertes a Can Font

(matí i tarda) Can Font-Centre d’Art i Noves 

Tecnologies

Recapte d’aliments

(matí i tarda) Rambla

Org. Associació Sociocultural Maná
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