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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. Plaça d’Espanya, 5.
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)
CAP Corró d’Avall. 933 268 901
CAP Les Franqueses. 933 268 901
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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[ actualitat ]
Les Franqueses ja disposa del catàleg
de camins municipals

E. Garrell

L

’oficina tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures
de l’àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona ha confeccionat un catàleg dels camins públics de les
Franqueses. El treball, encarregat per l’àrea d’Agricultura,
Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament, cataloga 105 camins municipals, que sumen un total de 84,5 km. Dels camins classificats, un
82% estan en bon estat i per la majoria s’hi circula habitualment perquè donen accés a cases o a nuclis poblats. Tots els camins, malgrat
tinguin una amplada variable, són aptes per al trànsit.
L’objectiu del catàleg és recollir, ordenar i processar totes les
dades dels camins seleccionats. Així, de cada camí se n’ha realitzat
una fitxa resum de les seves característiques (ubicació, descripció,
longitud, amplada, estat, etc.); un plànol de la seva situació amb la
definició del traçat i la numeració per punts quilomètrics, la toponímia complementària i els elements més remarcables; i un reportatge fotogràfic.
La regidora d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat, Rosa Maria
Pruna, explica que “l’inventari dels camins, a més de ser un recull de
dades d’interès de cada camí, suposa una actualització del patrimoni
municipal ja que es determina quins camins són públics”.

La regidora d’Agricultura, Rosa Maria Pruna, amb l’alcalde en un acte

Properament, l’àrea d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat posarà a
disposició de la ciutadania el catàleg de camins per tal que la ciutadania pugui consultar-lo i, en el cas que ho cregui oportú, presentar-hi al·legacions.

Comencen les obres dels ascensors de
la passarel·la del tren de Bellavista
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Diputació de Barcelona

D

urant el mes d’abril començaran les obres per col·locar dos
ascensors exteriors que han de facilitar l’accessibilitat de
l’actual 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, així com altres desperfectes que presenten
diversos elements de la passarel·la, com ara les baranes i la xarxa
metàl·lica de protecció. Es preveu que les obres, a càrrec de l’empresa ESOROSA, Estructuras y Obras La Roca, SL, estiguin enllestides en uns tres mesos.
La instal·lació dels ascensors i les reparacions de la passarel·la
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 de
Catalunya, a més de rebre una subvenció per a la seva execució per
part de la Diputació de Barcelona, redactora del projecte.
Aquesta actuació va lligada a la millora i obertura a tots els veïns i veïnes de l’actual aparcament situat al costat de l’estació de
tren i que és actualment propietat d’ADIF (Administrador d’Infraestructures Ferroviàries) del Ministeri de Foment. L’Ajuntament està
a l’espera que Renfe doni el vistiplau definitiu per a la signatura del

L’alcalde i el regidor Marín reben el projecte de mans del diputat Vidiella

conveni per a la cessió de la gestió municipal d’aquest espai.
El regidor de Pla de Barris, Juan Antonio Marín, assegura que,
tant les obres de la passarel·la com les de l’aparcament, permetran
millorar la connectivitat de Bellavista i la mobilitat dels ciutadans i
ciutadanes.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

M. Viure

M. Viure

La nova plaça d’Espanya, oberta a la
ciutadania

La plaça d’Espanya vista des de la terrassa d’un edifici

La nova plaça contribuirà a la dinamització social i econòmica de la zona

La Fundació APADIS gestionarà el quiosc
Properament, la plaça d’Espanya tindrà un altre component social.
L’Ajuntament treballa perquè el renovat quiosc sigui gestionat per a
la Fundació APADIS i constitueixi un espai per fomentar la igualtat
social. El quiosc donarà l’oportunitat d’aprendre un ofici a persones
amb discapacitat que realitzaran pràctiques laborals en un entorn
ordinari. A llarg de les properes setmanes es donaran a conèixer
més detalls d’aquest nou projecte social.
APADIS, amb seu a Bellavista, promou la integració educativa,
social i laboral de les persones amb discapacitat. La fundació, que

M. Viure

E

ls ciutadans i ciutadanes de Bellavista ja gaudeixen de la remodelada plaça d’Espanya. Les obres, iniciades l’estiu passat, van finalitzar a principis del mes de març i des d’aleshores els veïns i veïnes ja poden accedir al nou l’espai. Al llarg
de les setmanes posteriors a l’obertura de la plaça van ultimar-se
els detalls finals com ara la col·locació del mobiliari urbà, la installació de la il·luminació o la plantació de les flors a les jardineres.
La reforma de la plaça d’Espanya, la porta d’entrada a Bellavista, ha consistit a integrar la plaça a nivell de carrer amb l’objectiu
d’eliminar-ne el seu aïllament i obrir-la a la ciutadania. Perseguint
aquest fi, la nova plaça s’ha planificat amb tots els elements necessaris per atorgar la màxima prioritat a les persones i per pacificar
el trànsit de vehicles. Des del primer moment, l’equip de govern ha
concebut la remodelació de la plaça d’Espanya com una actuació
global que afavoreixi la creació d’un eix cívic i social i potenciï la vida
i l’activitat socioeconòmica a Bellavista.

Les jardineres ajuden a delimitar l’espai que és exclusiu per als vianants

L’empresa adjudicatària de les obres de remodelació de la plaça
d’Espanya ha estat GrupMas Constructors, SL. L’actuació s’ha
executat amb un pressupost de 684.215,13 euros (IVA inclòs) però
no ha suposat cap cost per al Consistori. El 50% del cost s’obtindrà de la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis concedida al
2012 i l’altre meitat provindrà d’una subvenció del Pla de Barris

atén a més de 200 famílies, té molts altres projectes innovadors dins
del mateix nucli com ara el restaurant-cafeteria El Gato Verde, La
Botigueta o la llar Pas a pas.
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[ actualitat ]
Col·laboració entre els empresaris dels
polígons i l’Ajuntament

E. Garrell

L

’Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials de les Franqueses i l’Ajuntament van signar un conveni
per al desenvolupament d’accions de suport als polígons del
muncipi. La signatura es va formalitzar el 27 de febrer a Can
Ribas-Centre de Recursos Agraris.
L’objectiu del conveni és establir un marc de relacions i compromisos entre les dues parts amb la finalitat de desenvolupar accions
de millora dels polígons industrials de les Franqueses i de la competitivitat de les empreses que hi estan ubicades. Així, entre d’altres
acords, l’Ajuntament s’obliga a participar en la comissió de seguiment que es reunirà un mínim de quatre cops l’any, a realitzar els
treballs de manteniment i actualització de la base de dades de les
empreses dels polígons, i a facilitar a l’associació la informació sobre les actuacions que es desenvolupin a les zones industrials.
Per la seva banda, l’associació s’obliga a executar al llarg del període corresponent les accions que s’hagin establert en cada planificació anual, en particular les que puguin ser objecte de finançament
municipal, justificant davant de l’Ajuntament les despeses derivades
de la seva execució.
En el seu parlament, l’alcalde, Francesc Colomé, va fer referència a les accions que l’administració local ha realitzat durant aquesta
legislatura en pro de l’empresariat, com ara la baixada de les taxes
de les llicències d’activitat o la renovació total de les lluminàries i
làmpades dels fanals dels polígons.
Colomé va agrair a la patronal PIMEC el seu suport en la creació
de l’associació ara fa un any, i va dir que l’Ajuntament està al costat
dels empresaris, “que són els únics que poden crear ocupació”. En
aquest sentit, l’alcalde va anunciar que de cara a la propera legislatura estan pensant destinar els diners dels plans d’ocupació a
ajudar els empresaris perquè puguin contractar persones en situació d’atur. “Donant suport a l’empresariat, donem suport al treballador”, va afegir.

Membres de la junta de l’associació i representants del consistori

Per la seva banda, Joan Maynou, president de l’Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials de les Franqueses, entitat que ja té una cinquantena d’empreses associades, va dir que la
signatura del conveni és un pas important per fer créixer l’activitat
econòmica al municipi i va afirmar que “si no sumem esforços entre
tots plegats, no arribarem a tenir el benestar que tots volem”.
A banda dels membres de la junta directiva de l’associació també
van assistir a l’acte de signatura el regidor d’Activitats, Joan Antoni
Marín; la regidora de Polítiques Socials, Gisela Santos; i la d’Obres i
Serveis, Vanessa Garcia, així com el delegat territorial de PIMEC al
Vallès Oriental, Joan Carles Basi.
La indústria ha experimentat un enorme creixement en els
últims anys. Avui al municipi hi ha quatre polígons industrials: el
Pla de Llerona, El Congost, El Ramassar i el Polígon 10

C

om cada any, l’àrea d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat de
l’Ajuntament recorda que està prohibit fer foc sense autorització del 15 de març al 15 d’octubre en els terrenys forestals
i a la franja de 500 metres que els envolta. El document per
demanar-ne el permís es pot descarregar a l’apartat de tràmits del web municipal. Especialment, no es poden cremar restes
de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals, sense una autorització expressa del
Departament d’Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni
d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives
i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc
quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.
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Calçotada l’espardenya

Prohibit fer foc

Està prohibit fer foc sense autorització del 15 de març al 15 d’octubre
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L’Institut El Til·ler estrenarà biblioteca
Els alumnes engegaran una campanya plena d’activitats per
promocionar la literatura

N. Maynou

A

mb l’objectiu de promoure l’afició a la lectura entre els joves
i per tal que en gaudeixin per iniciativa pròpia i fora de l’aula,
l’Institut El Til·ler inaugurarà el servei de préstec de llibres
amb la renovació de la biblioteca. Durant l’abril, el centre
d’educació secundària agafarà embranzida a través de la campanya
A l’abril, lletres mil en què ha organitzat nombroses activitats relacionades amb la literatura. Així mateix, la col·lecció de llibres s’incrementarà i els alumnes podran aprofitar el préstec a partir del maig.
A més a més, a partir de setembre el catàleg i préstec es posarà en
marxa de manera digital a través d’un programa informàtic.
A la campanya no hi falta el tradicional concurs literari de Sant
Jordi, però hi consten activitats com tallers de punts de llibre, decoració de l’espai de la biblioteca, recomanació de llibres entre els
alumnes, tertúlies literàries per als més grans, intercanvi de llibres
del 20 al 24 d’abril, concurs d’un logotip i nom per a la biblioteca del
centre i venda de llibres de segona mà i roses en la diada del dia 23
d’abril, que serviran per donar suport econòmic al viatge de 4t del
curs vinent.
Aquest programa d’activitats de l’Institut El Til·ler vol ajudar a fer

La biblioteca de l’Institut El Til·ler

estimar la literatura i els llibres als alumnes. La seva realització és
possible gràcies al suport de l’Associació Harmonia 2.0, l’AMPA de
l’Institut El Til·ler i l’Ajuntament de les Franqueses.

Santi Vila anuncia la licitació de les
obres del desdoblament de la R3

M. Viure

E

l conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, va anunciar que duran el març es licitararia la redacció dels projectes
constructius corresponents al desdoblament parcial de la línia R3 de Rodalies, la que uneix Barcelona amb Vic.
En total, el desdoblament afectarà tres trams de la línia (ParetsGranollers, les Franqueses-la Garriga i Balenyà-Tona-Seva-Vic),
que sumen un total de 25 km. Foment hi invertirà 95 milions d’euros
i es preveu que les obres s’iniciïn al 2016. Els tres trams desdoblats
permetran millorar la fiabilitat i augmentar lleugerament la capacitat de la línia. Alhora, s’hi incrementarà la freqüència de combois
que passaran dels actuals 30 minuts als 15 minuts.
L’alcalde, Francesc Colomé, aplaudeix la notícia però assegura
que treballarà perquè al municipi s’hi apliquin altres millores com
el baixador de Llerona o l’obertura d’un altre accés a l’estació de
Corró d’Avall per la banda de les naus militars.

Santi Vila amb l’alcalde Francesc Colomé i l’alcaldessa Meritxell Budó
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[ actualitat ]
Primers passos per cedir al CNG els
terrenys per al centre de sincronitzada

L

’alcalde, Francesc Colomé, i el president del Club Natació
Granollers (CNG), Josep Maria Mas, van signar el 12 de febrer
a la sala de plens de l’ajuntament un protocol d’intencions per
formalitzar un conveni de cessió dels terrenys on s’ha d’ubicar
el futur Centre de Tecnificació de Natació Sincronitzada (CTNS).
El CNG vol construir aquest complex, que es vol convertir en un
referent d’aquest esport a nivell mundial, dins el terme municipal de
les Franqueses, concretament en uns terrenys situats al polígon del
sector N, entre la carretera de Cardedeu i la ronda Nord.
La signatura del conveni mostra la disposició de les dues parts
a treballar conjuntament perquè la cessió d’aquests terrenys de domini públic sigui un fet. El contracte haurà d’establir un termini concessional suficient per a l’amortització de les inversions, així com
fórmules de participació de l’Ajuntament en els rendiments de l’actuació. El futur contracte també haurà d’incloure que el nom de les
Franqueses del Vallès figuri de forma destacada en la marca i les
comunicacions del complex.
Francesc Colomé, que estava acompanyat de diversos regidors
del govern, va dir que aquesta signatura és un pas més perquè el
CTNS sigui una realitat. “Tot just acabem d’aprovar el pla parcial del
sector i encara queden uns mesos perquè s’aprovi el pla de reparcellació, però pensem que abans de finals d’any podrà estar a punt i
fins i tot ja s’hi podrà posar la primera pedra”, va afegir. Colomé
va recordar que aquest projecte és molt important per a les Franqueses, ja que “serà un pol d’atracció fortíssim per al desenvolupament del sector i contribuirà a crear llocs de treball”.
Per la seva part, Josep Maria Mas va agrair les facilitats que
l’Ajuntament està posant perquè el projecte tiri endavant i va avançar que en les setmanes posteriors a la signatura del conveni el club
estaria en disposició d’anunciar el tancament d’un acord amb una
empresa que aportarà 4 milions d’euros, gairebé el 40% del cost total del complex. “Amb aquesta important inversió i amb el suport que

Imatge virtual del futur centre de natació sincronitzada

ens està donant l’Ajuntament de les Franqueses creiem que ja ha arribat el moment de posar a la venda les accions que havíem previst,
ja que els petits inversors podran comprovar que aquest projecte és
seriós”, va afegir.
Mas va dir que també estan tenint converses amb inversors colombians i amb empresaris de Florida (EUA), una delegació dels
quals va visitar les Franqueses al mes de novembre.
El CTNS serà un gran complex de 13.000 m2 de superfície que
tindrà piscina d’entrenaments, piscina de competició amb grades
amb capacitat per a 1.400 persones que podrà acollir campionats
internacionals, i una residència per a esportistes. També tindrà una
piscina i un trampolí de 30 metres d’altura per fer-hi salts (estan
negociant amb Red Bull per portar-hi campionats d’aquesta marca) i serveis adreçats a la població en general com ara fitnes, espai
wellness, pistes de pàdel, busseig, ludoteca, restaurant, així com un
aparcament per a autocaravanes.

No al 4t Cinturó
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finals del mes de febrer va arribar a l’ajuntament una carta del Ministeri de Foment en què informava favorablement
sobre l’aprovació de la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbanística (PGOU) que es va fer en el Ple municipal de gener i que anul·lava la reserva dels terrenys afectats pel
Quart Cinturó. En l’informe enviat a l’ajuntament, el Ministeri de Foment explica que al desembre de 2012 el Ministeri de Medi Ambient
va arxivar l’estudi informatiu d’aquest traçat, fet que va empènyer al
Ministeri de Foment a anul·lar l’expedient.
La modificació puntual del PGOU aprovada en el Ple municipal
del 29 de gener implica alliberar 182 hectàrees de terreny, el que
significa el 6% del terme municipal de les Franqueses.

Bosc de Marata
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L’Associació Maná i l’Ajuntament creen
un banc d’aliments

E. Garrell

S

’ha posat en marxa a les Franqueses un banc d’aliments
per a persones necessitades, gràcies a la col·laboració entre l’Associació Sociocultural Maná i l’Ajuntament. L’entitat
franquesina va repartir el 20 de febrer les primeres cistelles
de menjar que, en coordinació amb l’àrea de Polítiques Socials, es
donaran a unes cinquanta famílies dos cops al mes.
La col·laboració entre l’associació i l’àrea municipal es va establir el 3 juliol de 2014, quan van signar el conveni per dur a terme la
tasca de suport als usuaris i usuàries de Serveis Socials de les Franqueses. L’objectiu d’aquesta col·laboració i conveni és donar suport
a les famílies que es trobin en una situació desafavorida econòmicament mitjançant el repartiment d’aliments, sempre que compleixin
amb el pla de treball establert des de Serveis Socials.
Així doncs, l’Associació Sociocultural Maná repartirà els aliments obtinguts per la Fundació Banc dels Aliments, a través de les
campanyes El gran recapte i La fam no fa vacances, i a través d’altres convenis i contractes que es puguin generar amb supermercats
i empreses alimentàries.
El 20 de febrer se’n va fer la presentació al local que l’associació
té a Bellavista, al carrer de Cantàbria, 12. Hi van assistir l’alcalde,
Francesc Colomé; la regidora de Polítiques Socials, Gisela Santos; la
presidenta de l’Associació Sociocultural Maná, Nancy López; i diversos voluntaris de l’entitat.
Francesc Colomé va dir que el banc d’aliments que es va posar
en marxa donarà servei a tot el municipi i que en el moment actual
és més necessari que mai, -“tot i que ja voldríem no haver-lo hagut
d’engegar”.
Per la seva banda, Gisela Santos va dir que “d’entrada es donarà
servei a una cinquantena de famílies, el que representa 179 usuaris, però és probable que en un futur s’hagi d’ampliar aquest nom-

L’alcalde i la regidora Santos, amb la presidenta de l’Associació Maná

bre”. També va dir que l’Ajuntament treballarà per firmar convenis
amb supermercats del municipi perquè puguin donar al banc d’aliments els seus excedents.
L’Associació Cultural Maná és una entitat sense ànim de lucre la
principal missió de la qual és ajudar les famílies amb baixos recursos econòmics. Organitzen activitats com ara tallers de música per a
joves, de cuina i costura per a dones i tallers de manualitats i música
per a infants. A més, una vegada a l’any organitzen una sortida per
a dones.
La persona que vulgui donar aliments pot portar-los a la seu
de l’Associació Maná (carrer de Cantàbria, 12, Bellavista) els
dimecres de 9.30 a 11 h i de 19.30 a 21 h i els dissabtes de 10 a 12 h

Es retiren els nius d’oreneta per protegir
la façana de l’edifici consistorial

L

a tercera setmana de febrer l’àrea d’Obres i Serveis va retirar
els nius d’oreneta cuablanca que hi havia a la façana principal
de l’edifici consistorial.
L’Ajuntament va decidir dur a terme aquesta actuació per
protegir la façana centenària del deteriorament que causen aquests
ocells durant el període de nidificació.
Per poder treure els nius amb les màximes garanties per no causar cap perjudici a l’espècie, l’Ajuntament va comptar amb el suport
dels Agents Rurals, que indiquen quines són les estratègies més
adients per a la retirada de nius d’oreneta. Així, l’àrea d’Obres i Serveis va procedir a la supressió dels nius de la façana principal en ple
hivern, quan les orenetes migren cap al sud a la recerca d’ambients
més càlids. El tècnics de l’Ajuntament ja han previst que, quan les
orenetes tornin a la primavera, tindran espai i recursos suficients
per niar i reproduir-se als patis laterals de l’edifici consistorial. De
fet, la majoria dels nius construïts ja es troben sota les teulades dels
porxos dels patis.
Tenint en compte que les orenetes, fauna salvatge protegida, no
veuran alterada la seva activitat ja que disposaran d’altres espais
sense perill ni soroll per reproduir-se i que l’edifici modernista de
l’Ajuntament està declarat com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL)
que cal protegir, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,

Alimentació i Medi Natural va atorgar una autorització especial per a
l’eliminació d’aquests nius.
Amb l’objectiu que les orenetes no tornin a fer nius a la façana
principal s’hi va col·locar una xarxa de niló amb forats de 5x5 cm
perquè els ocells no hi quedin atrapats.
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[ actualitat ]

È

xit de la 18a edició de la Calçotada Memorial Pere Pou, organitzada pel CE Llerona, que va tenir un nou rècord de participació amb 468 assistents a l’envelat situat al costat de la Casa
de la Mestra de Llerona.
Tot i el fort vent que va bufar des de primera hora del matí del diumenge 22 de febrer, a les 7.30 h es van començar a coure -i fins a les
15 h- 10.000 calçots del Pla de Llerona, 500 botifarres i 500 talls de
cansalada acompanyats amb la mongeta del ganxet de denominació
d’origen Llerona.
El Club Esportiu Llerona va voler agrair l’assistència de tots els
participants a la calçotada i també, molt especialment, l’organització
i l’esforç que van fer tots els col·laboradors de l’acte per tal que la
18a Calçotada Memorial Pere Pou tornés a ser una gran festa.
La calçotada va acabar amb la tradicional rifa de paneres amb
productes de la terra i un lot de neteja de productes KH7.

Patronat Municipal d’Esports

La 18a Calçotada Memorial Pere Pou
del CE Llerona aplega 468 persones

El dinar va tenir lloc al nou envelat del poble

E

l cicle de xerrades Trobem-nos i parlem-ne dels Dijous Culturals de Marata que organitza el Centre Cultural de Marata ha
arribat enguany a les vint edicions. Els Dijous Culturals van
començar per commemorar el 1.100 anys de la primera referència documentada del nom de Marata (Meserata) i des d’aleshores
han estat moltes les persones i professionals que han passat pel
Centre Cultural del poble: historiadors, metges, periodistes, sociòlegs, etcètera. Les xerrades, obertes a tothom i al diàleg, han tingut
lloc els dijous a la nit amb gran concurrència.

Portes obertes a l’Escola Municipal
de Música Claudi Arimany

X. Solanas

20 anys dels Dijous
Culturals de Marata

Les xerrades s’ofereixen al Centre Cultural de Marata

Dissabte 25 d’abril
de 10.30 a 13.30 h
(programació a la pàgina 17)

Matrícula:
del 18 al 29 de maig
(empadronats)
i de l’1 al 26 de juny
(empadronats i no
empadronats)

Gran oferta formativa!
Instruments: violí, violoncel, contrabaix,
guitarra, piano, bateria, flauta travessera,
clarinet, saxo, guitarra elèctrica i baix elèctric.
Conjunts: cor infantil, cor jove, orquestra infantil i jove, música de
cambra i combos.
Informació: a l’escola (plaça de l’Escorxador, 1, Corró d’Avall)
938 465 636 / escola.musica@lesfranqueses.cat
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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Protegim els infants i els joves: ajuts
per gaudir de les activitats de lleure

Àrea d’Infància i Joventut

E

l Ple municipal del mes de febrer va aprovar inicialment el
reglament de la concessió d’ajuts econòmics als infants i joves per a la realització d’activitats d’estiu i/o extraescolars
de lleure, esportives, culturals o socials. Malgrat les abstencions dels regidors de LFI, la proposta va prosperar amb els vots a
favor de l’equip de govern (CiU, PSC i UPLF –el regidor del PP no va
assistir a la sessió) i dels regidors de l’oposició de CpF, ERC i PxC.
La regidora de Polítiques Socials, Gisela Santos, considera necessària la creació d’aquest reglament per tal de regular de forma
transparent i clara els criteris per concedir ajuts econòmics als infants i joves que ho requereixin i, així, promoure la participació dels
menors del municipi en activitats de lleure. El govern municipal parteix de la base que els poders públics tenen el deure de protegir els
infants i els joves. Per això, a través del lleure es pretén educar en
els valors cívics i en el respecte a la comunitat i al medi amb la voluntat final de contribuir al desenvolupament integral dels menors.
Durant la sessió plenària, el regidor de Les Franqueses Imagina,
Àlex Vega, va demanar si els ajuts podien ampliar-se fins als 18 anys
i si les entitats del municipi podien rebre aquests ajuts i administrar-los elles mateixes. La regidora Gisela Santos va respondre que

Una de les activitats de la Festa de la Infància

el reglament cobreix des dels 3 fins als 16 anys però que ja es preveu
poder ampliar l’edat perquè els joves en puguin gaudir fins que siguin
majors d’edat. Santos també va recordar que es poden formalitzar
convenis amb les entitats per tal que gestionin els ajuts.

La Caixa fa una donació per adquirir
ordinadors per al casal d’avis

Àrea de Sanitat

L

’àrea de Sanitat i Gent Gran organitza, des de fa temps, diferents activitats adreçades a la promoció de la salut i benestar
emocional de la gent gran. Una de les activitats que es realitza
és el Taller d’informàtica, destinat a contribuir i fomentar l’alfabetització digital de la gent gran.
Enguany, aquesta activitat compta amb el suport de la fundació
Obra Social “la Caixa”, que l’ha inclòs en el programa d’ajuts adreçat
a iniciatives i projectes socials i solidaris, relacionats amb la inclusió
social, l’emprenedoria social o la interculturalitat, l’art per a la millora social o la formació. El donatiu de 2.000 euros serà destinat a
l’adquisició de cinc ordinadors per a l’aula d’informàtica del Casal
d’Avis i Centre Social de Bellavista.
L’àrea de Sanitat i Gent Gran agraeix l’aportació de l’Obra Social
“la Caixa” i, en especial, les gestions realitzades pel delegat de l’entitat a l’oficina de Bellavista.

Una classe del Casal d’Avis i Centre Social de Bellavista

Portes obertes a les escoles bressol municipals
EBM El Gegant del Pi
Carrer de Provença, 20, Bellavista
Codi: 08072450. Dilluns 13 d’abril – de 18 a 20 h

de 0 a 3 anys

Període de
preinscripcions:
del 4 al 14 de maig
Curs 2015-16

EBM Les Tres Bessones
Carrer de Sant Joaquim, 85, Corró d’Avall
Codi: 08060885. Dimarts 14 d’abril – de 18 a 20 h

EBM Cavall Fort
Carrer de Miquel Martí i Pol, 6-8, Corró d’Avall
Codi: 08069979. Dimecres 15 d’abril – de 18 a 20 h

Informació:
a les oficines de l’àrea d’Educació
938 466 506
educació@lesfranqueses.cat
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[ actualitat ]
Premis a 16 esportistes i 11 equips

X. Solanas

X. Solanas

L’atleta Anna Riera i el ciclista Mario Sinués, escollits els millors esportistes amateurs a la 19a Nit de l’Esport

Més de 450 persones van gaudir de la gala

E

l divendres 27 de febrer els esportistes de les Franqueses van
celebrar la seva nit de gala. El Patronat Municipal d’Esports
va organitzar la Nit de l’Esport, que enguany arribava a la 19a
edició, amb la voluntat de fer un reconeixement públic i premiar aquells esportistes, persones i entitats locals que han destacat
pel seus èxits i dedicació durant la temporada 2013-14. Més de 450
persones van assistir a la festa a l’Hotel Ciutat Granollers.
Unes setmanes abans de l’acte, les entitats municipals van participar en les nominacions dels esportistes. En total, es van nominar 79 persones com a millors esportistes de la darrera temporada
en les categories de millor entrenador/a; promoció masculí/femení;
formació masculí/femení; i amateurs masculí/femení. Abans del sopar es va lliurar un diploma a cadascun.
Finalitzat el sopar –els comensals van poder degustar productes locals com les mongetes del ganxet de Llerona o les gírgoles de
Corró d’Amunt–, es va reconèixer l’esforç i els èxits assolits de 16
esportistes i 11 equips.

PREMIATS DE LA 19a NIT DE L’ESPORT
Premis a les gestes esportives: a l’equip de competició de la secció
de bàdminton del Patronat Municipal d’Esports de les Franqueses;
a l’equip aleví femení de la secció d’handbol del Patronat Municipal
d’Esports de les Franqueses; a l’equip compost per Xavi Sevillano,
Andrea Fernández i Ainoa Astorga del Club Esportiu Karate Nokachi;
a l’equip amateur masculí del Club Esportiu Llerona; a l’equip
amateur masculí del Club de Futbol Bellavista Milan; i a l’equip
juvenil masculí del Club de Futbol Les Franqueses.
Premis als mèrits personals: a Jordi Miró de la Unió Ciclista Les
Franqueses; a Juan Emilio Bertran del Club de Futbol Bellavista
Milan; a Toni Fernández del Club Esportiu Llerona; a Isidro Martín
del Club de Futbol Les Franqueses; a Esteve Moliner del Club
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L’alcalde, el regidor Ramírez i el diputat Salom, amb els premiats

de Bàsquet Les Franqueses; a Carles Viñallonga de l’Associació
Esportiva Handbol Les Franqueses; a Juan Miguel del Valle del
Club de Bàsquet Les Franqueses; a Josep Maldonado, president
de la Fundació Esport Solidari Internacional; a Jordi Madera, atleta
paralímpic.
Premis especials: a l’àrea d’Obres i Serveis de l’Ajuntament; a
l’empresa Centre Mèdic Les Franqueses; a l’àrea de Seguretat
Ciutadana de l’Ajuntament; a l’Associació Esportiva Ramassà; a
l’Associació Esportiva Perestroika; al Club Petanca Bellavista; a
l’Associació Esportiva Ramassà; i al Club de Futbol Les Franqueses.
Premis als millors esportistes:
• Millor entrenador/a: Alfonso Guillén, entrenador del Club
Atletisme Canovelles.
• Promoció femení: Clàudia Julià, de l’equip de sincronitzada del
Club Natació Granollers.
• Promoció masculí: Aaron Raya, del Club Karate Nokachi de les
Franqueses.
• Formació femení: Judit Berruezo, del Club Twirling La Torreta.
• Formació masculí: Adrià Martínez, del Club Balonmano
Granollers.
• Amateur femení: Anna Riera, del Club Atletisme Canovelles.
• Amateur masculí: Mario Sinués, de la Unió Ciclista Les
Franqueses.

Totes les fotografies al
Flickr
Ajuntament de les Franqueses
del Vallès

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

La Generalitat redacta el projecte per
enllaçar el polígon Congost i la Ronda
El empresaris de les Franqueses fa temps que reivindiquen la connexió

M. Viure

E

l secretari d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Ricard
Font, va fer arribar un escrit a l’Ajuntament el 23 de febrer
passat on anunciava que estaven redactant el projecte constructiu per enllaçar el polígon Congost (abans del seu desenvolupament també conegut com a sector V) amb la la Ronda Nord (C-352).
El consistori franquesí havia demanat reiteradament la construcció d’aquest enllaç. De fet, és un dels pròposits que es van signar en el conveni que van subscriure les dues administracions l’any
2006, en què es deia que les obres d’aquest accés anirien paral·leles
a les del soterrament de la Ronda Nord.
El Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses, aprovat el
2009, ja preveu un accés just després del pont de la via del tren que
connecta amb el carrer de la Ribera del Congost.

El carrer de la Ribera del Congost, tallat a l’espera de les obres d’enllaç

Llarga reivindicació dels empresaris del polígon
En diverses ocasions els empresaris del polígon El Congost han exigit el compliment del conveni. Ara, a través de l’Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials de les Franqueses,
és una de les peticions principals d’aquest sector, juntament amb la
millora de la velocitat d’internet.

L’alcalde, Francesc Colomé, tal com va explicar en una trobada amb
l’associació dels polígons, espera que les obres es puguin fer aviat,
ja que són molt necessàries per al desenvolupament econòmic del
sector i perquè amb aquest accés els camions que operen al polígon
deixaran de passar per la zona urbana de Can Calet.

Canvi de gespa a les pistes de pàdel

E

un any.
Les obres, que van anar a càrrec de l’empresa Composan, van
consistir a instal·lar-hi una gespa d’última generació amb monofilament de polipropilè de color blau, un material que millora l’adherència dels jugadors a la pista.
Aquesta inversió, inclosa en el Pla de millores a les instal·lacions
municipals, s’ha finançat al 50% entre el Patronat Municipal d’Esports i SEAE, l’empresa que s’encarrega de la gestió de les pistes.
Les pistes de pàdel de la Zona Esportiva Municipal de Corró
d’Amunt també tenen aquest tipus de gespa des del mes de juny de
l’any passat.

M. Viure

ntre el 9 i el 10 de març es van fer els treballs de substitució
de la gespa de dues de les tres pistes de pàdel de la Zona
Esportiva Municipal de Corró d’Avall. A la pista 1 no s’hi ha
fet cap actuació perquè ja s’hi havia substituït la gespa ara fa

Les pistes de pàdel 2 i 3 de Corró d’Avall
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[ entrevista ]
Enric Garcia-Pey
Especialista en onomàstica

L’Enric Garcia-Pey (1946) va néixer i viu a Granollers. Delineant
de professió, va treballar per a diversos arquitectes i per a
l’Ajuntament de Granollers, entre d’altres. Va estudiar Història
i li hauria agradat especialitzar-se en Antropologia, per això des
de fa anys ha dedicat hores i hores a la recerca dels noms de
casa i de lloc, és a dir, a l’onomàstica, la seva gran passió. Acaba
de publicar el llibre Recull onomàstic de les Franqueses. Noms
de casa i de lloc, i aviat posarà l’inventari onomàstic de tota la
comarca del Vallès Oriental (43 municipis) a l’abast de tothom a
través d’Internet, un treball extens i únic a tot el país

Quina raó l’ha portat fins a la devoció per l’onomàstica?
Jo de petit vivia a Sant Feliu de Guíxols i salava, en la parla. La
meva àvia m’explicava coses d’aquest vocabulari fantàstic. I em vaig
adonar que al carrer de casa hi havia ca la Bruta, can Granota, ca la
Russa... I ostres, tot això, no sé per què, però sempre m’ha agradat.
M’agrada molt poder investigar, i m’hauria agradat vertaderament
poder estudiar l’antropologia des de la base. Em vaig adonar que mai
podria anar a l’illa de Pasqua o a Austràlia a estudiar els aborígens,
per tant, el que tenia més a mà era molt més pràctic.
Quin procés segueix per documentar amb la major concreció
possible un topònim?
Abans que res, el topònim és un nom determinat i l’hem d’escriure correctament. Sovint la gent és pràctica i dóna el nom de la utilitat
al territori, i té tota la lògica. S’ha d’escoltar la gent.
Un topònim que coneguem es busca al registre que correspongui –de l’Ajuntament, per exemple. Si no és allà, potser hi ha alguna
font oral que ens n’expliqui coses. I si hi ha un nom que no coneixem, potser aquesta font oral n’esdevé la font directa.
Exacte. Alguns historiadors diuen que si no hi ha un paper que
ho corrobori la font oral no és de fiar, però jo penso que és tan fiable
com un document escrit. La base és exactament la mateixa!
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Quant temps ha necessitat per fer aquest llibre de les Franqueses?
Ui, el que passa és que no m’he dedicat mai plenament a un terme municipal, perquè quan em surten informadors vaig allà on sigui.
Treballo amb més d’un terme municipal a la vegada. Però vaja, si t’hi
dediques de ple, un treball així són dos anys. És una feinada, perquè
has de visitar registres de propietat, anar aquí, ara allà...
Dels 31 arxius que ha utilitzat per al llibre, aproximadament
una desena són del nostre municipi. Creu que globalment conservem una bona i fiable quantitat d’informació per a l’estudi de l’onomàstica i la història d’aquest territori?
La que tenim és fiable, però en tenim molt poca, perquè en aquest
país a cada bugada hem perdut un llençol. En general al Vallès n’hi
ha poca, perquè amb carlinades i aquestes coses ho hem perdut. A
més, les Franqueses té poca antiguitat com a entitat municipal. Als
pobles són molt importants els arxius parroquials, però esclar, al
Vallès tenim la desgràcia que la majoria d’aquests arxius ens els van
cremar al 36. A l’arxiu de l’Ajuntament de les Franqueses hi vaig treballar còmodament i déu n’hi do la informació que en vaig treure,
però és poca.
Hi ha algun topònim concret que l’atregui especialment?
El turó de les Mentides! I més amunt, el turó de la Il·lusió. El turó
de les Mentides l’havia sentit molt i la tradició és fantàstica. Quan
t’expliquen aqueses històries veus que tenen la seva solta.
Hem perdut molts topònims franquesins?
Molts. Aquest treball el vaig començar fa 40 anys; si el fes ara, en
recolliria molt poca informació.
Què podem fer, els municipis, per vetllar per la pròpia toponímia?
Li demanaria a la gent jove que li interessi que fes enquestes i
treballs, que es preocupés pel folklore i l’etnologia. A les Franqueses, per exemple, seria fascinant fer-hi un treball etnològic. I s’ha de
respectar la toponímia. Les comissions de nomenclàtor han de vetllar per això: que el carrer estigui al lloc on hi ha el topònim és molt
important i precisament a les Franqueses no sempre s’ha respectat.
Com és l’onomàstica catalana respecte de la d’altres països?
Tenint en compte que la ciència de l’onomàstica és relativament
nova i es va incorporar a la universitat recentment, l’onomàstica catalana és molt rica. Té bona salut, perquè hi ha gent participativa.
Com podríem convèncer algú del valor que té l’onomàstica?
No ho sé, però més que res, el convidaria a anar d’excursió. Als
que ens agrada l’onomàstica, per regla general ens agrada l’excursionisme, de fet l’excursionisme científic comença amb l’Agrupació
Excursionista de Catalunya. Portar la gent a fora, explicar-los i que
comprovin el nom del lloc, és una bona manera que la gent s’adoni de
la importància de la toponímia. Potser la paraula toponímia és difícil,
vull dir que n’hi podem dir noms de lloc, i així ens entenem tots!

Recull onomàstic de les Franqueses del Vallès. Noms de casa i de
lloc (14è volum de la Col·lecció Les Franqueses, 2015) es pot consultar a la Sala de lectura Can Ganduxer i a la Biblioteca Municipal i es pot adquirir en aquests dos equipaments, i a les llibreries
L’Espolsada i La Gralla (Granollers) pel preu de 12 euros

[ espectacles ]
IX Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars
KISSU
18 d’abril

Centre de Titelles de Lleida

18 h Teatre Auditori de Bellavista
Espectacle recomanat per a infants de 3 a 8 anys. Durada: 55 min.
Per al cadell de llop Kissu la descoberta de l’entorn és una
aventura que el porta a allunyar-se del seu cau i de la seva mare,
fins a perdre’s i anar a raure al món dels homes. Creient que és un
gosset abandonat, la Duna i el seu avi l’acullen a casa. Però què
passarà quan descobreixin la vertadera naturalesa d’en Kissu?
Autor i direcció: Joan-Andreu Vallvé
Venda d’entrades 1 hora abans de l’espectacle a la taquilla del teatre. Preu: 5 euros, i 4 euros per als majors de 65 anys, pensionistes,
aturats i menors de 25 anys. Informació: 938 466 506 / www.lesfranqueses.cat

IX Mostra d’Arts Escèniques “Festival dels Amateurs”
ACTE DE CLOENDA + ESPECTACLE. Lliurament dels premis del “Festival dels Amateurs”

MARABUNTA
11 d’abril

Guillem Albà & The All In Orchestra
21 h Teatre Auditori de Bellavista

Crazy Clown & Music. Durada: 1 h 15 min.
No voler despentinar-se, i acabar perdent els pantalons. Però
amb un somriure a la cara. Un xou de clown, enèrgic i energètic,
catapultat per la millor música en directe. Marabunta és bogeria,
descontrol amb classe, cançons pròpies i gags absurds.
Autor: Guillem Albà & The All In Orchestra
Director: Guillem Albà
Venda d’entrades anticipades a la taquilla del teatre (de dilluns a dissabte de 16 a 21 h; dimarts, dimecres i dissabte de 10 a 14 h, no
festius), a partir del 16 de març i fins al dia abans de la funció o per internet a www.codetickets. També el dia de la funció, fins a 2 hores
abans a la taquilla del teatre. Preu: 10 euros, i 8 euros per a les anticipades, majors de 65 anys, pensionistes, aturats i menors de 25
anys. Informació: 938 466 506 / www.lesfranqueses.cat

Entra al Twitter i al Facebook de l’Ajuntament i guanya dues entrades per als teus espectacles!
@lesfranqueses / FB: Ajuntament de les Franqueses
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[ agenda ]
02 dijous
Sortida al Palau Blaugrana de Barcelona: partit
Barça-Madrid de l’Eurolliga de Bàsquet. Peu:
20 euros per als jugadors del Patronat Municipal
d’Esports (PME) i del CB Les Franqueses i 25
euros per als acompanyants. Informació: 938
467 083
18.30-23.30 h Sortida i arribada des del Complex
Esportiu Municipal
Dijous Sant: missa vespertina de la Cena del
Senyor
20 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

03 divendres
Celebració del Divendres Sant de la mort del
Senyor a l’Església de Santa Eulàlia de Corró
d’Avall
10 h Res de Laudes
18 h Ofici del Divendres Sant i adoració de la Creu
20 h Processó del Via Crucis. Recorregut: plaça
de l’Església, passatge de la Rectoria, carrer de
la Serra, carretera de Ribes, avinguda de Santa
Eulàlia i plaça de l’Església
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

04 dissabte
Dissabte de la sepultura del Senyor: missa
solemne de la Vigília Pasqual
20 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

05 diumenge
Diumenge de la Resurrecció del Senyor: missa
solemne
12 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

06 dilluns
Sortida de natura: de Santa Maria de
Martorelles a Castellruf. Distància: 7,3 km.
Desnivell: 250 m. Activitat guiada per Agustí
Martínez. Inscripcions: acc@lacivica.com
8 h Sortida des del Centre Cultural Can Ganduxer
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall
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Caramelles a les Antigues Escoles de Corró
d’Amunt. Preu: 10 euros per als socis, 12
euros per als no socis i 8 euros per als infants.
Inscripcions: fins al 3 d’abril. Informació: 649 030
820 (Maria Àngels Pou)
14 h Dinar de caramelles
16 h Cantada de caramelles
16.30 h Ball de tarda
Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

07 dimarts
Espai Zero: monogràfic sobre Twitter. Com
funciona, quines utilitats té a nivell personal,
acadèmic i professional, etc. Informació: 938 404
624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

09 dijous
Taller: contes dansats a càrrec de Jordi Ramón,
pare, ballarí i acompanyant d’escola lliure
17.30-19 h Nau del Centre Cultural Can Ganduxer
Org. Associació Espai Nadó-Infant
Espais de lectura: comentari del còmic Arrugas,
de Paco Roca
18 h Biblioteca Municipal
Espai Zero: taller d’ambientació de Sant Jordi.
Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

10 divendres
Espai Zero-Ítaca: taller de màgia. 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
Espai Zero: espectacle de màgia amb el mag
Raúl. Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat
21 h Centre Cultural de Bellavista

11 dissabte
Parada informativa de l’ANC
10-13.30 h Mercat municipal de Corró d’Avall
Org. Assemblea Nacional Catalana

12 diumenge
Caminant per Corró d’Amunt. Activitat de 2-3 h
de durada. Cal portar l’esmorzar. Inscripcions:
938 710 621 (Glòria Puig)
9 h Sortida des de les Antigues Escoles de Corró
d’Amunt
Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt
2a Trobada de corals a l’Església de Sant Mamet
de Corró d’Amunt a càrrec de la Coral d’Adults
d’Art-9, la Coral Camins i els Cantaires de Corró
d’Amunt. Informació: 609 120 832 (Rosa Estrada)
12 h Concert
13.15 h Refrigeri
Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

14 dimarts
Taller i hora del conte: El Conte Gegant de Sant
Jordi. Preu: gratuït per als socis i 4 euros per als
no socis
18-19 h Casal de la Teia (carrer de Sant Ponç,
59-61, Corró d’Avall)
Org. Associació d’Educació en el Lleure La Teia
Espai Zero: xerrada sobre coaching a càrrec de
la coach Anna Mercader. Informació: 938 404 624
/ pij.franqueses@lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

15 dimecres
Parada informativa de l’ANC
10-13.30 h Mercat municipal de Bellavista
Org. Assemblea Nacional Catalana

16 dijous
Espai Zero: taller d’ambientació de Sant Jordi.
Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

17 divendres
Espai Zero: taller de dansa afro a càrrec de
Verònica Martínez, instructora en dansa.
Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

“Si no plou per Sant Jordi,
tururut ordi”

Festa Medieval. Torneig de cavallers, sopar de
reis i reines i danses de la cort. Els assistents
han d’anar vestits de cavallers o de princeses.
Preu: 10 euros per als socis i 16 euros per als no
socis. Inscripcions: al Casal de la Teia, de dl. a dv.
de 17 a 19.30 h
19-23 h Casal de la Teia (carrer de Sant Ponç,
59-61, Corró d’Avall)
Org. Associació d’Educació en el Lleure La Teia

18 dissabte
Bicicletada familiar, jocs de cucanya i 1r mercat
de llibres a les Antigues Escoles de Llerona. La
bicicletada té un recorregut de 15 km. Berenar de
xocolata desfeta amb melindros per a tothom
16 h Sortida de la bicicletada familiar
Org. Festes Laurona

19 diumenge
Diada de Sant Jordi. Parada de llibres i sardanes
amb la Cobla Premià
12 h Plaça de Marata
Org. Centre Cultural de Marata

23 dijous
Concert de Sant Jordi: Música i poesia. Concert
del mes i lectures de poemes
18.30-19.30 h Auditori de l’Escola Municipal de
Música Claudi Arimany
Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany

25 dissabte
Parada informativa de l’ANC
10-13.30 h Mercat municipal de Corró d’Avall
Org. Assemblea Nacional Catalana
Jornada de portes obertes a l’Escola Municipal
de Música Claudi Arimany. Matrícula: del 18
al 29 de maig per als empadronats al municipi
i de l’1 al 26 de juny per als empadronats i no
empadronats
10-12.30 h Classes obertes i tastet d’instruments
10-12.30 h Taller d’introducció a la música
moderna i jazz
10.30-12 h Canta en família
10.30-12 h Activitats per conèixer els
instruments de corda
12.30 h Petit concert
Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany

Concert: Catalan suite, del compositor Kirby
Shaw. Obra interpretada pel Cor Femení de
Granollers i l’Escola de Música Combo i dirigida
per Marta Dosaiguas. Preu: 3 euros
19 h Teatre Auditori de Bellavista
Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals

26 diumenge
13a Caminada Popular de les Franqueses.
Recorregut de 19 km. Preu: 8,20 euros
(anticipada) i 12,35 euros (no anticipada).
Inscripcions: del 16 de març al 17 d’abril a
les oficines del Patronat Municipal d’Esports
(PME) o realitzant un ingrés al Banc Sabadell
Atlántico, al número de compte ES61-0081-0479170001130014, indicant-hi el concepte “Caminada
i el nom del participant” (cal portar el resguard
a les oficines del PME). En cas de quedar places
disponibles, del 20 al 26 d’abril i fins a mitja hora
abans de començar la caminada a l’oficina del
PME. Activitat emmarcada dins de la campanya
Penja’t una medalla! Fent esport sempre hi
guanyes. Informació: 938 467 083
8 h Sortida i arribada a la Zona Esportiva
Municipal de Corró d’Avall
Col·l. Diputació de Barcelona

Festa de Sant Jordi. Taller, ball i animació. Notes
literàries a càrrec de Núria Pujolàs, escriptora.
Informació: 649 030 820 (Maria Àngels Pou)
17 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt
12è Concurs del cartell de la Festa Major.
Exposició de les obres presentades i elecció
de la guanyadora per esdevenir el cartell de la
propera festa major del poble. Fins al mateix
moment es poden presentar propostes. Les
bases estan disponibles a www.lesfranqueses.
cat. Informació: 637 793 553 (Martí Viure)
18 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

X. Solanas

Presentació del 14è llibre de la Col·lecció Les
Franqueses: Recull onomàstic de les Franqueses
del Vallès. Noms de casa i de lloc, de l’autor Enric
Garcia-Pey. La presentació anirà a càrrec de
l’escriptor Màrius Serra
20 h Sala d’actes del Centre Cultural de
Bellavista

2a Trobada de puntaires a les Franqueses.
Exposició de treballs artesanals realitzats per
puntaires locals i vingudes d’arreu de Catalunya
10-13 h Rambla de la carretera de Ribes

E. Garrell

Espai Zero: taller de dansa afro a càrrec de
Verònica Martínez, instructora en dansa.
Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

X. Solanas

21 dimarts
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[ agenda ]
Espai Zero: taller d’astronàutica.
Experimentació de llançaments de coets.
Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

30 dijous
Hora del conte: Al cabàs hi fico el nas. Laboratori
de creació d’un conte il·lustrat a càrrec de Núria
Alonso, rondallaire
17.30 h Biblioteca Municipal
CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS
Diumenges 12, 19, i 26 d’abril
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

CURSOS I TALLERS

www.lesfranqueses.cat/actualitat/cursos

CURSOS INFORMÀTICA: AULES D’INTERNET
Excel II
Del 7 al 28 d’abril
Dt. i dj. de 17 a 20 h Biblioteca Municipal
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
CURSOS A CORRÓ D’AMUNT
• Sessió de manteniment de sardanes a
càrrec de Joan Peypoch. 10 d’abril. Dv.
de 17-18.30 h. Activitat gratuïta
• Pintura a càrrec d’Elisa Martínez. De
l’11 al 28 d’abril. Dl. i dj. de 17 a 19 h.
Preu: 22 euros/mes per una sessió
setmanal o 32 euros/mes per dues
sessions setmanals
• 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
• 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
Tots els cursos s’imparteixen a les Antigues
Escoles de Corró d’Amunt
Inscripcions i informació: 609 120 832 (Rosa
Estrada)
Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt
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TALLER DE RECERCA DE FEINA
Recerca de feina i introducció de dades a
borses de treball i elaboració de CV i correu
electrònic
Dt. d’11 a 13 h
CURSOS DE FORMACIÓ
Taller per a emprenedors: La viabilitat
econòmica d’un negoci (sessió única)
30 d’abril. Dj. de 9.30 a 11.30 h
Anglès bàsic (iniciació)
Inici: 13 d’abril. De dl. a dj. de 9.30 a 10.45 h
Introducció al SAP
Inici: 7 d’abril. Dt. i dj. de 9.15 a 12.15 h
CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL
Anglès Atenció al Públic (preparació per al
nivell PET)
Inici: 13 d’abril. De dl. a dv. de 9 a 13 h
Tots els cursos s’imparteixen a Can RibasCentre de Recursos Agraris
Inscripcions i informació: 938 443 040 /
dinamitzacio@lesfranqueses.cat
TALLER DE REGLETES
13, 20 i 27 d’abril Casal de la Teia (carrer de
Sant Ponç, 59-61, Corró d’Avall)
17.30 h Taller per a nens i nenes
18.30 h Els nens i nenes ensenyen als pares
19 h Jocs i activitats per treballar a casa amb
tota la família
Preu: 30 euros. Inscripcions: al Casal de la
Teia, de dl. a dv. de 17 a 19.30 h
Org. Associació d’Educació en el Lleure La
Teia
CONCURS DE SANT JORDI A LES XARXES
SOCIALS
Per participar al concurs compartiu una frase
relacionada amb la diada a les xarxes socials
de l’Espai Zero:
• Facebook: Espai Zero, SIJ - Les
Franqueses del Vallès
• Twitter: @espaizero
S’hi pot participar del 7 al 14 d’abril. De totes
les frases proposades es seleccionarà la que
millor expressi la diada de Sant Jordi i es farà
pública el 17 d’abril. El guanyador/a rebrà un
petit obsequi
Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat

CONCURS: FOTOGRAFIA EL TEU MOMENT
CÍVIC!

E. Garrell

28 dimarts

Per participar al concurs captureu una acció
cívica i...
• ...envieu-la a comunicacio@
lesfranqueses.cat. A l’assumpte del
correu electrònic escriviu-hi “Moment
cívic” i indiqueu-hi el vostre nom,
cognoms i número de mòbil
• ...pengeu-la al Facebook amb l’etiqueta
#momentcivic
• ...tuitejeu-la al Twitter amb l’etiqueta
#momentcivic
La data límit per participar-hi és fins al 14
d’abril. L’autor/a de la fotografia que tingui
més ressó rebrà un val de 100 euros per
comprar en un establiment de l’Associació de
Botiguers, Comerciants i Professionals del
municipi. Les imatges que quedin en segon i
tercer lloc rebran un val de 50 euros. Activitat
emmarcada dins la campanya de civisme

ACTIVITATS

www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitatsesportives-i-de-lleure
2n CAMPUS D’HOQUEI XAVI BARROSO
30 i 31 de març i 1 i 2 d’abril
9-13.30 h Zona Esportiva Municipal de Corró
d’Amunt
De 4 a 13 anys. Possibilitat de dinar i recollida
a les 16 h. Preu: 100 euros per nen/a (85 euros
per als germans/es)
Informació: campusxavibarroso@gmail.com
CAMPUS DE FUTBOL ALWAYSOCCER BCN
30 i 31 de març i 1 i 2 d’abril
9-13 h Zona Esportiva Municipal de Corró
d’Amunt
De 6 a 15 anys. Preu 15 euros/ dia
Informació: info@alwaysoccer.com

“Vinet, qui et va“Abatejar?
l’abril,
L’agost,cada
que gota
em va
valremullar”
per mil”

Àrea d’Infància i Joventut

CASALS INFANTILS MUNICIPALS DE
SETMANA SANTA
Del 30 de març al 2 d’abril
9-13 h Centre Cultural de Bellavista i Centre
Cultural Can Ganduxer
Per a infants de 3 a 11 anys. Preu: 35 euros
per al casal de matí; 29,50 euros per al casal
de matí a partir del segon o més germans; 9
euros per un dia esporàdic al casal de matí.
Serveis opcionals (subjectes a un mínim
d’inscripcions): casal de tarda, acollida de 8 a
9 h i menjador

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): un espai
per fer treballs en grup, fer deures o
estudiar
• 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

COLÒNIES INFANTILS A SAU
25 i 26 d’abril
Sortida dels casals infantils de Bellavista i
Corró d’Avall a les 9 h i arribada als casals
a les 17 h. Preu: 40 euros per als inscrits
als casals i 50 euros per als no inscrits.
Inscripcions: fins al 22 d’abril

SANT JORDI
Plaça de l’Espolsada
De 9.30 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h Parades de
llibres i roses i tallers

COLÒNIES JUVENILS A CENTELLES
Del 30 de març a l’1 d’abril
Sortida dels centres de joves de Bellavista i
Corró d’Avall a les 9 h i arribada als centres
a les 17 h. Preu: 50 euros per als inscrits
als centres i 60 euros per als no inscrits.
Inscripcions: fins al 26 de març

10 h Presentació del llibre Pim, la Terra
tremola i de les aquarel·les originals a càrrec
de la seva escriptora i il·lustradora, Teresa
Giménez Barbany. Taller de manualitats
infantil a càrrec de la Residència per a la gent
gran Palau

Inscripcions per apuntar-se a les activitats
infantils i juvenils: al Centre Cultural de
Bellavista (dl. de 10 a 12 h i dl., dc. i dv. de 17 a
18.30 h) o al Centre Cultural Can Ganduxer (dj.
de 10 a 12 h i dt., dj. i dv. de 17 a 18.30 h)
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
ESPAI ZERO
Dt., dj. i dv. de 18 a 20.30 h Centre Cultural de
Bellavista
• “Dimarts d’enginy”: jocs de taula i
creació
• “Dijous de consulta”: informació
i assessorament sobre temes
d’ensenyament i formació
• “Divendres, tarda de tast”: tallers i jocs
Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat
ARTEMISIA, ART&TENDÈNCIES
Durant tot el mes:
• Exposició col·lectiva a la sala principal,
amb artistes Artemisia, per celebrar el
tercer aniversari de la galeria
• Showroom d’art a la sala -1 de la galeria
on es troben 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

(matí i migdia) Lliurament de llibres i roses
als avis i àvies de les llars i centres socials

11 h Espectacle d’animació infantil: Sarau de
Sant Jordi a càrrec de Rah-mon Roma
12 h Activitat per a joves: Esmorzar de
paraules. Tertúlia literària amb croissants
16.30 h Tallers per a infants: mural gegant
i dibuix en 3D a càrrec de Toni Ortiz, artista
plàstic; ‘Omple de rosa el drac’ i maquillatge
fantàstic; punts de llibre, panera dels tresors
i racó de contes a càrrec de l’Associació Espai
Nadó-Infant
17 h Sardanes dels alumnes de les escoles
bressol municipals. Presència dels autors
locals a l’estand del Patronat Municipal de
Cultura, Educació, Infància i Joventut
17.45 h Lliurament de premis del 25è Concurs
Literari
18.30 h Concert i ball infantil i familiar: Ràdio
Europa a càrrec de Rah-mon Roma

X. Solanas

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

L’agenda queda subjecta
a possibles canvis.
www.lesfranqueses.cat
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