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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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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ editorial ]

[ sumari ]
Ja han passat quasi quatre anys des que
vaig accedir a l’alcaldia de les Franqueses. Quatre anys intensos però crec que
força positius. I ha estat així perquè tant
l’equip de govern com jo no hem deixat
de treballar per millorar el municipi i les
condicions de vida dels seus ciutadans i
ciutadanes. El govern multipartit i multicolor que encapçalo ha sabut donar un
exemple de treball en equip, cosa que
feia molt temps que no es veia al nostre
Ajuntament. Hem portat al consistori
una nova manera de fer política, basada
en el diàleg i en el consens, com no podia ser d’una altra manera.

Estic satisfet, doncs, d’haver sabut gestionar aquesta barreja d’opinions i sensibilitats, però encara n’estic més perquè
hem aconseguit capgirar la delicada situació econòmica per la qual passava l’Ajuntament quan vam arribar al govern. Dels 6 M€ de dèficit amb què es va tancar l’exercici de
2011 vam passar a un superàvit d’1,3 M€ el 2012 i de 2,2 M€ el 2013. I el balanç de 2014
també serà positiu. I tot plegat ha estat fruit d’una molt bona gestió econòmica basada
en el control i la renegociació de totes les despeses i la recerca de noves fórmules per
ingressar més diners. A tall d’exemple, en telefonia ara paguem menys de la meitat del
que pagàvem, la concessió del Complex Esportiu Municipal ens reporta més ingressos
que abans i hem fet un pla energètic que ha comportat un estalvi de milers d’euros. Els
bons resultats dels darrers exercicis ens han permès abaixar els impostos l’any passat i
congelar-los el 2015. Si les coses es fan bé, tothom n’ha de sortir beneficiat.
I pel que fa als nostres conciutadans i conciutadanes més vulnerables, hem fet tots els
possibles per ajudar-los a afrontar la crisi. Així, hem augmentat el pressupost en ajudes socials cada any. En el de 2015 s’ha passat dels 180.000 € de l’exercici anterior als
275.000 €. Hem apujat els ajuts socials directes per subvencionar una part del cost dels
serveis bàsics, hem augmentat els diners destinats a beques menjador i a beques per
a llibres i hem creat una partida perquè cap infant de les Franqueses no es quedi sense
casal durant les vacances escolars. Creiem també que la millor politica social que es
pot realitzar és l’ocupació. Així, 198 homes i dones de les Franqueses han participat dins
dels plans d’ocupació local realitzant tasques de millora del municipi.
Per últim, només vull dir-vos que he gaudit molt fent aquest tasca i que estic/estem amb
força per tornar-la a fer. No hi ha res més il·lusionador que posar-te al capdavant del
municipi on has nascut i vius des de fa anys. Espero que, com jo, feu un bon balanç del
meu pas per l’alcaldia i d’aquest govern amb moltes i diferents sensibilitats i que ens
puguem retrobar tots plegats després del mes de maig en aquestes mateixes pàgines.

Francesc Colomé i Tenas Alcalde
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[ actualitat ]
L’Ajuntament aprova la desafectació
dels terrenys del Quart Cinturó
Amb la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana s’alliberen 182 hectàrees, el que representa el 6% del terme municipal

E

l Ple de l’Ajuntament celebrat el 29 de gener va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació
Urbana per desafectar els terrenys del municipi afectats pel
traçat de l’Autovia Orbital o Quart Cinturó. Tot i que el punt va
generar un llarg debat, es va aprovar amb els vots dels representants de tots els grups municipals a excepció dels de Convergència
per les Franqueses.
Per Martí Rosàs, regidor de CpF, amb l’aprovació d’aquest punt
“només es desafecta un dels dos traçats existents, el més antic”.
Adreçant-se a l’equip de govern, va afegir “siguin valents i desafectin
tots els traçats existents del Quart Cinturó”. A aquesta crítica, a la
qual es van afegir altres grups de l’oposició, el regidor d’Urbanisme, Joan Antoni Marín, va respondre-hi que el que s’aprovava era
desafectar l’únic traçat existent del Quart Cinturó, “l’únic que està
dibuixat al nostre Pla General”.
L’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, va coincidir amb
el regidor d’ERC, Àngel Profitós, en què aquest era un primer pas i
la regidora de CiU Rosa Maria Pruna va dir que “ara hem de treballar per treure l’afectació de l’altre traçat, el que no està dibuixat
al plànol”.
És en aquest sentit que el grup CpF va presentar més avançat el
ple una moció sobre la supressió de la reserva de terrenys dels dos
traçats del Quart Cinturó, moció que va prosperar amb el vot a favor
de tots els grups municipals.
Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social
El ple de l’Ajuntament també va aprovar inicialment el reglament de
prestacions econòmiques de caràcter social. Segons va dir la regi-
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El traçat dividia i trinxava els espais forestals del municipi

dora de Polítiques Socials, Gisela Santos, es tracta d’una normativa
tipus elaborada per la Diputació de Barcelona que s’ha adaptat en
alguns punts a les necessitats de les Franqueses.
Santos va afirmar que aquest reglament era necessari per al municipi per acabar amb l’arbitrarietat del sistema anterior i en va voler
destacar aspectes com que la unitat de mesura per saber els ingressos de la persona sol·licitant seria la unitat familiar de convivència,
o d’altres com que el topall d’ajut per família i any s’havia marcat en
els 2.865 euros.
El ple del mes de gener també va aprovar inicialment la modificació del pressupost de l’Ajuntament de 2015 en base als 794.000 euros
que no s’hauran de destinar, tal i com estava previst inicialment al
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Informe sobre els immobles permanentment desocupats
En el torn de precs i preguntes, i responent a una pregunta escrita
del regidor de LFI Àlex Vega, sobre els habitatges del municipi propietat d’entitats financeres que estan desocupats, el regidor d’Habitatge, Joan Antoni Marín, va repartir a tots els regidors un informe
amb el cens d’aquest tipus d’habitatges que hi ha les Franqueses
actualment. Aquest estudi, que es va fer arran de la moció aprovada
per l’Ajuntament el gener de l’any passat, destaca que dels 161 habitatges d’entitats financeres que hi ha a les Franqueses, 80 estan
buits. Els habitatges buits representen un 2,15% del total dels 7.498
immobles registrats al municipi. L’informe també exposa una sèrie
de possibles actuacions a fer al respecte, mesures que s’hauran de
debatre en ple.

Hàbitats restaurarà
un nou tram del riu

L

’Associació Hàbitats va començar una nova etapa d’obres al
riu Congost al tram que transcorre per Canovelles, al marge
dret del riu, i les Franqueses i Granollers, a la riba esquerra.
La primera sessió de reconeixement va tenir lloc la tercera
setmana del mes de febrer.
En la restauració del primer tram, que recorria Llerona, l’Associació Hàbitats va rebre 6.000 euros per part de l’Ajuntament de
les Franqueses, que pretén col·laborar novament en la restauració
d’aquest segon tram. El projecte compta també amb el finançament
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Fundación Biodiversidad.
Per participar a les activitats i accions voluntàries de la restauració podeu informar-vos del calendari del projecte al web de l’Associació Hàbitats (www.associaciohabitats.cat).

Més seguretat a la
carretera

M. Viure

pressupost, a amortitzacions i interessos del préstec concertat amb
l’ICO en el marc del Pla de Pagament de Proveïdors.
D’aquests diners, 600.000 es destinaran al pagament dels terrenys de la UA-26 sense necessitat de fer cap tipus d’operació d’endeutament, i la resta es faran servir per a petites inversions com
nous passos de vianants, arranjament del clavegueram o de la plaça
de Joan Sanpera, en què es traurà la grava que hi ha i s’hi posarà
sauló en el seu lloc.
Un altre punt que també es va aprovar va ser una moció presentada pel PSC per reclamar la responsabilitat de la Generalitat en el
manteniment del servei públic de les escoles bressol municipals,
així com una altra en què es condemanava els atemptats terroristes
perpetrats a París i en defensa de la lliberatat d’expressió.

Encreuament de la carretera de Ribes amb la carretera de Cànoves

A

mb l’objectiu de millorar la seguretat dels vianants i conductors, l’àrea de Seguretat Ciutadana ha instal·lat un sistema de control fotogràfic en punts semafòrics del municipi.
A partir de les demandes dels veïns i veïnes, transmeses a l’Ajuntament a través dels consells del poble de Llerona
i Corró d’Amunt, i de les anàlisis de la Policia Local van establir-se
quatre punts del municipi on s’ha considerat necessari instal·lar-hi
aquest sistema. Es tracta de punts on hi ha una aglomeració i pas
de vehicles que no respecten les normes de circulació i produeixen
molèsties i posen en perill la seguretat de les persones.
Les càmeres s’han col·locat a dues cruïlles de Corró d’Avall (entre el carrer del Pont i la carretera de Ribes; i entre la carretera de
Ribes i la carretera de Cànoves) i al carrer de Catalunya de Llerona. Properament també se n’instal·laran a la travessera de Corró
d’Amunt. Tots els punts de control fotogràfic han quedat indicats.
Aquest sistema només fotografia els vehicles que se salten el
semàfor en vermell. A banda de sancionar infraccions, les càmeres
tenen altres funcions. Per exemple, permeten a la Policia Local recopilar dades que poden ser útils en determinats casos, com ara un
robatori.
Al carrer del Pont, les càmeres als semàfors regulen l’entrada
dels vehicles a la rotonda de Can Mònic venint de Canovelles i unes
altres càmeres col·locades en un màstil controlen les sortides en direcció Canovelles. El semàfor només es posa vermell si alguna persona l’acciona per travessar. A la carretera de Ribes, en canvi, el semàfor va alterant fases per donar pas a tots els sentits. A Llerona els
semàfors es posen en vermell en funció de la velocitat dels vehicles.
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[ actualitat ]
S’instal·len ressalts lluminosos a la
travessera de Corró d’Amunt

M. Viure

L

a Diputació de Barcelona ja ha instal·lat els tres ressalts
lluminosos a la travessera de Corró d’Amunt. Aquesta és la
primera de les mesures que serviran per fer reduir l’alta velocitat dels vehicles que hi passen, tal com havien demanat
reiteradament els veïns i veïnes al Consell del Poble.
Així, s’hi han col·locat bandes reductores de velocitat que incorporen un sistema d’il·luminació LED. Concretament, s’han posat
entre el carrer del Gladiol i el de la Tulipa, a l’alçada del carrer del
Clavell i al davant de l’església de Sant Mamet.
Properament, l’Ajuntament completarà les mesures de pacificació de la via amb la instal·lació de dos passos de vianants amb
semàfor, un a l’alçada de l’entrada del camí de Can Suquet i un altre
a l’alçada del restaurant Quatre Llunes. Els semàfors disposaran de
dues càmeres, amb l’objectiu de multar els vehicles que se saltin el
llum vermell, com s’ha fet a d’altres punts del municipi.

Els ressalts tenen 80 cm de profunditat i una altura màxima de 4 cm

Pressupost del Consell del Poble de Corró d’Amunt 2015
En la darrera sessió ordinària del Consell del Poble de Corró d’Amunt, el president Rafael Bernabé va explicar als veïns i veïnes que
gran part del pressupost d’enguany es destinarà a comprar i instal·lar una bomba de calor a l’edifici de la Casal de la Mestra i a adequar com a cuina la sala petita que fa de magatzem a les Antigues Escoles. En aquest espai es posarà una pica, un rentavaixelles, un
taulell i uns armaris.

Fi de la primera convocatòria d’ajuts a
la rehabilitació d’edificis de Bellavista
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Pla de Barris

A

l mes de febrer van acabar les obres de rehabilitació de les
finques beneficiàries dels ajuts a la rehabilitació del Pla de
Barris de Bellavista. En una visita als edificis objecte de les
remodelacions, el regidor del Pla de Barris, Joan Antoni
Marín, va poder comprovar el resultat final de les obres i com aquestes han millorat significativament l’aspecte de les finques on s’han
portat a terme.
Han estat 8 finques les que s’han beneficiat d’una subvenció per
fer obres de millores als espais comuns. La majoria d’obres han consistit en la rehabilitació de façanes i cobertes, tot i que també s’han
rehabilitat instal·lacions elèctriques i envans pluvials.
Les persones beneficiàries han valorat molt satisfactòriament
aquesta primera convocatòria d’ajuts. En una enquesta que se’ls ha
facilitat des de l’Ajuntament han pogut opinar sobre els aspectes relatius a la convocatòria i tots han expressat que els ajuts rebuts a
través del Pla de Barris han estat clau.
Properament, dins el primer semestre de 2015, s’obrirà la segona convocatòria d’ajuts a la rehabilitació emmarcada dins de les
actuacions del Pla de Barris de Bellavista. L’actuació proposa sub-

El regidor del Pla de Barris, Joan Antoni Marín, en una visita de fi d’obres

vencionar parcialment la intervenció en elements comuns dels edificis plurifamiliars anteriors a l’any 1980, per tal de dotar-los de la
seguretat i funcionalitat suficient.
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Obres de remodelació del Casal Cultural
de Corró d’Avall a primers de març
Més endavant es construirà un magatzem annex per a material

L

es obres previstes al Casal Cultural de Corró d’Avall per adequar-ne l’interior i modernitzar-lo començaran en breu, a
primers del mes de març. S’espera que durin vuit setmanes.
El projecte de remodelació del Casal Cultural es centra a
realitzar una intervenció al pati de butaques amb l’objectiu d’insonoritzar la sala i dotar-la d’un aspecte més càlid. També hi haurà canvis
en la il·luminació de la platea perquè sigui més eficient i tingui un
manteniment més senzill. A les parets laterals, entre làmina i làmina de fusta, s’instal·laran punts de llum regulables que crearan una
atmosfera de llum més difosa.
L’empresa que s’encarregarà dels treballs de remodelació és
Abolafio Construccions, SL per un import de 182.110,45 euros més
IVA. La constructora hi farà, a més, una sèrie de millores que va presentar al concurs, com la reducció de quatre setmanes del termini
d’execució de les obres, l’adquisició d’un projector Panasonic PTEX510E, la millora de la instal·lació elèctrica de l’edifici, la millora
en l’equip d’il·luminació de l’escenari i la substitució de la fusteria de
les finestres i obertures del bar.
Les obres es finançaran a través de tres subvencions de la Diputació de Barcelona.
Nou magatzem annex al Casal Cultural
Més endavant, l’àrea d’Obres i Serveis construirà un magatzem annex a l’edifici del Casal Cultural, concretament a la seva façana nord.

Imatge virtual de la platea reformada vista des de l’escenari

L’objectiu és que faci servei al bar del Casal i a la parròquia de Santa
Eulàlia. Per realitzar la construcció, la brigada municipal comptarà
amb l’ajuda de diversos treballadors contractats a través de plans
locals d’ocupació.
El magatzem estarà format per dos espais independents, un per
a ús del bar amb accés directe des del carrer i l’altre per a ús de
la parròquia, que tindrà accés per la façana est. La superfície total
construïda serà de 57 m2.

Els veïns i veïnes de Bellavista trien el
nom del nou espai cívic i social

L

’Ajuntament ha posat urnes perquè els veïns i veïnes de Bellavista triïn el nom de la nova illa d’equipaments municipals.
Fa uns mesos que es va començar la remodelació dels espais
compresos entre els carrers de Rosselló, del Bosc, de l’Alzina
i de la Travessia, on ha d’anar aquesta illa d’equipaments que inclourà un espai polivalent, les oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC), les de Serveis Socials i les del Pla de Barris.
Les propostes de nom entre les que s’ha de triar, proposats per la
Taula d’Entitats per la Millora de Bellavista, són: Bellavista activa,

Espai Cívic Torre Pinós i Espai Cívic Josep Ganduxé. Per tal de saber
quina és la que volen la majoria de ciutadans i ciutadanes participants, les urnes s’han col·locat als equipaments municipals i comerços de Bellavista, a la Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall i a
l’ajuntament. Es van habilitar dimecres 18 de febrer i estaran disponibles fins al divendres 20 de març. El nom que en surti seleccionat
s’anunciarà a la jornada de portes obertes del nou equipament, que
serà el 25 de març. Per a més informació sobre les portes obertes,
organitzada pel Pla de Barris, consulteu l’agenda, a la pàgina 16.
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[ actualitat ]
Les Franqueses engega una campanya
de civisme

A

quest mes de març l’Ajuntament posa en marxa una campanya de civisme a tot el municipi amb la voluntat d’aconseguir
un doble propòsit: d’una banda, crear i mantenir entre tota la
ciutadania uns espais públics de qualitat, i de l’altra, gaudir
d’una bona convivència veïnal. Segons l’alcalde, Francesc Colomé,
“la campanya pretén promoure pràctiques i valors encaminats a la
creació d’una cultura cívica i respectuosa amb les persones i l’entorn”.
Sota el lema Per una bona convivència veïnal, col·lecciona moments
cívics, la campanya incideix en el fet que les Franqueses és un municipi verd, amb milers d’hectàrees de boscos i conreus i desenes
parcs i places, que convé cuidar entre tots els ciutadans i ciutadanes
si se’n vol continuar gaudint com a espais de lleure i punts de trobada.
L’àrea del Pla de Barris ha organitzat tres activitats per difondre
la campanya. El tret de sortida serà el proper 6 de març, a les 17.30
h, a la plaça de l’Espolsada, amb la representació de l’espectacle al
carrer 5 cívics de l’Escola Arsènic Creació.
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Del 6 al 27 de març, el mobiliari urbà de la plaça de l’Espolsada, del
parc del carrer de Sant Ponç i de la plaça Major de Bellavista durà
etiquetat el seu preu. L’objectiu és conscienciar sobre la despesa que
s’hi destina i la necessitat de respectar-lo per evitar més despeses.
Paral·lelament, es durà a terme un concurs de fotografia. Tothom
qui ho desitgi pot participar-hi fotografiant el seu moment cívic.

CONCURS Fotografia el teu moment cívic!
Tens temps fins al 8 d’abril! Pots guanyar un val de
50 o 100 euros per comparar en un establiment de
l’Assoc. de Botiguers, Comerciants i Professionals.
Anar a la deixalleria té premi!
Tenir cura del medi ambient també és una tasca compartida. Per
això, el consistori reparteix una targeta per anar a la deixalleria.
Si s’utilitza 6 cops l’any s’obté una reducció del 10% de la taxa de
recollida de residus i si s’utilitza 12 vegades, la rebaixa és del 20%.
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Millores a la mobilitat a Corró d’Avall

A

Es pavimentarà el camí de Can Mariano
L’àrea d’Obres i Serveis asfaltarà un tram del camí de Can Mariano
i el tram del camí del cementiri de Corró d’Avall que manca per pavimentar. En principi, les obres es realitzaran al mes de març, i es
dividiran en dues fases.
En una primera fase, s’asfaltarà la part del camí que hi ha entre
l’aparcament de l’Escola Camins i l’avinguda de la Sagrera. A més, al
final del camí s’instal·larà un sistema de recollida d’aigües pluvials.
En una segona fase, es pavimentarà el tram que va des de l’aparcament del centre educatiu fins al camí del cementiri. Posteriorment, es posarà asfalt en el tram que falta per pavimentar del camí
del cementiri –que connecta el camí de Can Mariano amb el carrer
de Joan Maragall– on actualment només hi ha una part asfaltada.
Amb aquesta intervenció es completa l’actuació que l’Ajuntament
ha dut a terme a la zona. L’estiu passat l’àrea d’Obres i Serveis ja va
asfaltar l’aparcament que hi ha just davant de l’escola.

M. Viure

questa primavera a Corró d’Avall es duran a terme dues accions destinades a millorar i mantenir les vies de circulació
de manera que augmenti la seguretat dels conductors i vianants: d’una banda, el camí de Can Mariano s’asfaltarà, i d’altra banda, la carretera de Ribes s’asfaltarà de nou amb un material
sonoreductor per reduir-hi la contaminació acústica.

Encreuament del camí de Can Mariano amb el camí del cementiri

La carretera de Ribes s’asfaltarà amb paviment sonoreductor
L’àrea d’Obres i Serveis millorarà i arreglarà l’asfaltat de la carretera de Ribes amb la introducció d’un nou paviment sonoreductor que
contribuirà a la minoració de les molèsties produïdes pel soroll del
trànsit. La reparació del ferm es durà a terme des de la plaça de
Gaudí fins a la plaça de l’Escorxador. Es preveu que les tasques de
manteniment de la calçada s’iniciïn a mitjans del mes d’abril.

Obres a la plaça de Can Patirem

E

Altres canvis a Bellavista
Els plans d’ocupació també estan actuant a la zona on hi havia l’antic
Institut Lauro, vorejada pel carrer d’Orient i el carrer de Barcelona.
La finalitat és intentar evitar riscos en els punts que estiguin en pitjor
estat.
Les accions que s’hi porten a terme són l’anul·lació de la xarxa
de recollides d’aigües fluvials, que ha quedat obsoleta, i un repàs del
paviment de formigó que estigui en mal estat.
Al mes de febrer, al carrer d’Aragó s’hi van reparar els escocells
dels abres plantats a la vorera, alguns dels quals estaven malmesos.
I, per últim, la brigada d’obres també va actuar al Casal d’Avis de

E. Garrell

ls treballadors del Pla Local d’Ocupació del Pla de Barris de
Bellavista treballen a la plaça de Can Patirem per reparar-hi
allò malmès, revisar les instal·lacions de lleure infantil, refer
l’esplanació dels caminals per eliminar sots i tolls mitjançant
el terraplenat i compactat de terres i l’estesa de sauló, i també repassar els bancs i recol·locar-los.

La plaça de Can Patirem

Bellavista, on es va tornar a pintar la part exterior de l’edifici a causa
d’unes pintades incíviques.
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[ actualitat ]
Remodelació de la Zona Esportiva de
Llerona i ampliació de les instal·lacions
del camp de futbol de Corró d’Avall

A

les Franqueses hi ha planificats diversos projectes en l’àmbit esportiu que es preveuen dur a terme a curt i mitjà termini. Tal com va anunciar l’alcalde, Francesc Colomé, a l’editorial del butlletí del mes anterior, properament es duran a
terme millores i inversions amb la finalitat de: “posar les condicions
perquè a les Franqueses la pràctica de l’exercici físic es pugui produir amb la màxima comoditat possible”.

Remodelació de la Zona Esportiva de Llerona
L’Ajuntament vol donar un impuls a la remodelació, ampliació i reordenació de la Zona Esportiva de Llerona. És per això que ha demanat
suport tècnic a la Diputació de Barcelona per a la redacció de l’avantprojecte que l’ha de fer possible.
La Diputació ja va donar suport en el seu dia a la redacció del projecte d’ordenació i viabilitat, que preveu construir-hi dues pistes de
pàdel i un edifici per a vestidors i serveis. També es vol arranjar la
pista poliesportiva i la pista de tennis existents i canviar el mobiliari infantil de la zona de jocs. El desenvolupament d’aquestes obres
compta amb el vistiplau del bisbat.
Ampliació de les instal·lacions del camp de futbol de Corró d’Avall
L’Ajuntament ha demanat suport tècnic a la Diputació de Barcelona
per redactar els estudis previs per ampliar l’edifici destinat a ma-

Imatge virtual de l’ampliació de la Zona Esportiva de Llerona

gatzems i local social de les instal·lacions ubicades als baixos del
camp de futbol municipal de Corró d’Avall. La intervenció s’emmarca
dins les línies estratègiques d’actuació en l’àmbit de la consolidació
de la xarxa d’equipaments i serveis esportius de les Franqueses i es
considera una necessitat vist l’augment que ha experimentat l’activitat esportiva en els darrers anys a la Zona Esportiva Municipal de
Corró d’Avall.

El boom dels casals L’AE Ramassà juga
infantils municipals a Benín, a l’Àfrica

A

questa temporada els casals infantils municipals de l’àrea
d’Infància i Joventut han fet un gran gir, sobretot en les noves propostes com el Casal de dissabtes. El Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut confirma que
la participació a les activitats infantils i juvenils ha augmentat molt
durant els darrers anys i que, recentment, fins i tot s’han obert llistes
d’espera. Un dels creixements destacats és l’increment d’inscripcions de majors de 8 anys. També se subratlla l’èxit de les sortides i
excursions de cap de setmana.

Casals infantils municipals de Setmana Santa!
Del 30 de març al 2 d’abril.
Jocs, tallers, danses, cançons, sortides i molt més!
Apunta-t’hi del 9 al 27 de març.
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L

’AE Ramassà, equip de futbol franquesí de la Quarta Divisió
Catalana, ha repetit l’experiència de l’any passat i ha tornat
a jugar un partit amistós a l’Àfrica. Si l’any passat ho van fer
a Etiòpia, aquest ho han fet a la República de Benín. Els franquesins van jugar el 8 de febrer contra els Panthères FC Djougou,
els actuals dominadors de la lliga nacional, amb qui van perdre per
5 gols a 1.
Però també com l’any passat, els futbolistes franquesins van
aprofitar el viatge per portar material solidari que han recollit de
donacions individuals i de comerços i empreses, uns 500 kg en total. L’Ajuntament de les Franqueses, a través del Patronat Municipal
d’Esports, va donar-hi el seu suport, tant en l’aportació de material
com en la logística de la recollida. A més va costejar el viatge del
fisioterapeuta que va acompanyar el club i l’autocar de l’equip fins a
l’aeroport de Barcelona.

[ portes obertes i preinscripcions ]
centres educatius públics
Curs 2015-2016
CENTRE EDUCATIU

JORNADA DE PORTES OBERTES

PREINSCRIPCIONS

Escola Bressol Municipal El Gegant del Pi
Codi: 08072450

dilluns 13 d’abril - de 18 a 20 h

del 4 al 14 de maig

Escola Bressol Municipal Les Tres Bessones
Codi: 08060885

dimarts 14 d’abril - de 18 a 20 h

del 4 al 14 de maig

Escola Bressol Municipal Cavall Fort
Codi: 08069979

dimecres 15 d’abril - de 18 a 20 h

del 4 al 14 de maig

Escola Joan Sanpera i Torras
Codi: 08017271

dimecres 4 de març - a les 15.15 h

del 10 al 17 de març

Escola Bellavista-Joan Camps
Codi: 08059780

dijous 5 de març - de 15 a 16.30 h

del 10 al 17 de març

Escola Camins
Codi: 08064817

divendres 6 de març - de 9.30 a 11 h; i de 15
a 16.30 h

del 10 al 17 de març

Escola Colors
Codi: 08066413

divendres 6 de març - de 10.30 a 12.30 h; i
de 15 a 16.30 h

del 10 al 17 de març

Escola Guerau de Liost
Codi: 08060939

divendres 6 de març - a les 11 h i a les 15 h

del 10 al 17 de març

Centres
d’Educació
Secundària
(12-16 anys)

Institut El Til·ler
Codi: 08065391

dimarts 3 de març - de 17.15 a 18.45 h;
Xerrades: a les 15.15 i a les 19 h

del 10 al 17 de març

Institut Lauro
Codi: 08052906

dimecres 4 de març - a les 17.45 h

del 10 al 17 de març

Batxillerat

Institut Lauro

dimecres 6 de maig - a les 17.30 h

del 12 al 19 de maig

Cicle Formatiu
de Grau Mitjà

Institut Lauro

dimarts 5 de maig - a les 17.30 h

del 12 al 19 de maig

Cicle Formatiu
de Grau
Superior

Institut Lauro

dimarts 5 de maig - a les 17.30 h

del 26 de maig
al 3 de juny

Centres
d’Educació
Infantil de 1r
Cicle (0-3 anys)

Centres
d’Educació
Infantil de
2n Cicle i
d’Educació
Primària
(3-12 anys)

Més informació:

Oficines de l’àrea
d’Educació:
938 466 506
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[ reportatge ]
17 comparses per Carnaval

E

l dissabte 14 de febrer, Bellavista i Corró d’Avall van celebrar el Carnesoltes. A ambdós pobles van haver-hi rues i concurs de comparses. A Bellavista hi van participar 7
colles i a Corró d’Avall, 10. Totes les comparses premiades van rebre 250 euros. Al
Carnaval de Bellavista, organitzat per l’Associació de Veïns, els premis es van repartir
de la següent manera:
• Comparsa Més Elaborada: Ghost-casals – Casals infantils municipals.
• Comparsa Més Marxosa: Lacasitos – AMPA de l’Escola Colors.
• Millor Exhibició: Zombis – Colles de les Festa Major de Bellavista, Guillots i Suats.
Al Carnaval de Corró d’Avall, organitzat pel Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància
i Joventut, els premis es van repartir de la següent manera:
• Comparsa Més Insòlita: Encenchoc – Grup de Diables Els Encendraires.
• Comparsa Més Xamosa: Zombis del Joan Sanpera – AMPA de l’Escola Joan Sanpera i
Torras.
• Comparsa Més Marxosa: Oxigen Camins – AMPA de l’Escola Camins.
• Comparsa Més Trempada: Els petits indis de Corró d’Avall – AMPA de les escoles bressol
municipals Cavall Fort i Les Tres Bessones.
• Millor Exhibició: Con música y a lo loco – Escola de Dansa Moving.
• Accèssit: Nadando entre tiburones – Mari Morales (particular).
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Totes les fotografies al Flickr
Ajuntament de les Franqueses
del Vallès
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[ espectacles ]
IX Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars
COTó

ALÍCIA
Txo
Titelles

Thomas Noone
Dance

14 de març

28 de març

18 h Teatre Auditori
de Bellavista

18 h Teatre Auditori
de Bellavista

Titelles recomanats
a partir de 3 anys
Durada: 50 minuts

Dansa recomanada
a partir de 7 anys
Durada: 47 minuts

Creació col·lectiva a partir del conte Rikki, de Guido Van Genechten,
que juga amb una gran plàstica.
Construcció titelles i direcció: Nartxi Azcargorta
Titellaires: Mireia Peña i Ester Cabacés

4 ballarins s’inspiren en l’Alícia al país de les Meravelles de L. Carrol.
Direcció i coreografia: Thomas Noone
Ballarins: Alba Barral, Javier G. Arozena, Jerónimo Forteza i
Karolina Szymura

Venda d’entrades 1 hora abans dels espectacles 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”
UN ESPERIT BURLETA

MÉNAGE A TROIS
Grup de Teatre
Nyoca de l’Ametlla
del Vallès

Grup de Teatre
Filagarsa de Molins
de Rei

7 de març

21 de març

21 h Teatre Auditori
de Bellavista

21 h Teatre Auditori
de Bellavista

Comèdia
Durada: 1 h 57 min

Comèdia musical
Durada: 1 h 35 min

Una farsa improbable que combina comèdia, misteri i ciència-ficció.
Un espectacle sobre la vida de parella.

Un musical que parla de sexe des del punt de vista femení i el canta
a ritme de jazz.

Autor: Noel Coward
Direcció: Joan Monells

Autor i direcció: Ermenegild Siñol

Venda d’entrades 1 hora abans dels espectacles a la taquilla del teatre. Preu: 7 euros i 6 euros per als majors de 65 anys, pensionistes,
aturats i menors de 25 anys. Informació: 938 466 506 / www.lesfranqueses.cat
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[ agenda ]
01 diumenge

06 divendres

Campionat de Catalunya d’Escacs per equips
9 h Complex Esportiu Municipal
Org. Club Escacs Les Franqueses

Espectacle al carrer: 5 cívics a càrrec de l’Escola
Arsènic Creació. Activitat emmarcada dins la
campanya de civisme Col·lecciona moments cívics.
Per a més informació aneu a la pàgina 8
17.30 h Plaça de l’Espolsada

03 dimarts
Espai Zero: monogràfic sobre Facebook. Com
funciona, quina és la política de privacitat,
etc. Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

05 dijous
Xerrada: Educació lliure: un compromís per
entendre i ajudar l’altre a desenvolupar-se en
totes les seves dimensions a càrrec de la Xarxa
d’Educació Lliure
17.30-19 h Centre Cultural de Bellavista
Org. Associació Espai Nadó-Infant
Celebració del Dia Internacional de la Dona a
l’Oficina Tècnica del Pla de Barris de Bellavista.
Activitat emmarcada dins del programa Mou-te
per la Igualtat. Inscripcions: a partir del 16 de
febrer a l’Oficina del Pla de Barris de dl. a dv. de
9 a 14 h / 938 616 221
17.45 h Lectura del Manifest a càrrec de la
regidora de Polítiques Socials, Gisela Santos
18-19.30 h Teatre-fòrum: Jo també planxo a
càrrec de la companyia Impacta’t
Espai Zero: monogràfic sobre Facebook. Com
funciona, quina és la política de privacitat,
etc. Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espais de lectura: visita de l’escriptora
Teresa Sagrera i comentari de la seva novel·la
Confidències d’una reina
19 h Biblioteca Municipal
Dijous Culturals de Marata. Trobem-nos i
parlem-ne... per un consum responsable amb
Eduard Ibáñez, advocat, doctor en Dret per la
UB, llicenciat en Filosofia per la URL, director
de Justícia i Pau de Barcelona, president de la
Comissió de Justícia i Pau a Espanya
21.30 h Centre Cultural de Marata
Org. Centre Cultural de Marata

Parlem de futbol: conferències per a
entrenadors, jugadors i pares. Com actuar
davant de situacions d’emergència en el futbol a
càrrec de Chema de la Torre, exfisioterapeuta
del 1r equip del RCD Espanyol. S’ha de demanar
invitació a les oficines dels propis clubs o a info@
alwayssoccer.com
19-21 h Can Ribas-Centre de Recursos Agraris
Org. Always Soccer Barcelona

07 dissabte
Dia de l’Activitat Física de la Dona. Classes
dirigides
10 h Pista poliesportiva coberta de Corró d’Avall
Org. Complex Esportiu Municipal
Parada informativa de l’ANC
10-13.30 h Mercat municipal de Corró d’Avall
Org. Assemblea Nacional Catalana

08 diumenge
Dia de la Dona a les Antigues Escoles de Corró
d’Amunt. Inscripcions i informació: 938 710 621
(Glòria Puig)
9 h Caminada d’una hora i mitja de durada
10.30 h Esmorzar i xerrada: Alimenta cos i ment a
càrrec de Mònica Velázquez
Org. Associació de Veïns de Corró d’Amunt

10 dimarts

Hora del conte i taller de creació: El Punt a
càrrec de Núria Alonso, rondallaire. A partir de
4 anys. 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 Biblioteca Municipal
Taller: Gestionem el temps amb les noves
tecnologies. Activitat emmarcada dins del
programa Mou-te per la Igualtat. Inscripcions:
a partir del 16 de febrer a l’Oficina del Pla de
Barris de dl. a dv. de 9 a 14 h / 938 616 221
18-20 h Oficina Tècnica del Pla de Barris de
Bellavista
Dijous Culturals de Marata. Trobem-nos i
parlem-ne... testaments, herències, últimes
voluntats, etc. amb Albert Domingo, notari i
membre del Col·legi de Notaris de Catalunya
21.30 h Centre Cultural de Marata
Org. Centre Cultural de Marata

15 diumenge
Campionat de Catalunya d’Escacs per equips
9 h Complex Esportiu Municipal
Org. Club Escacs Les Franqueses
Comèdia: Marmotas a càrrec del Grup de Teatre
Siempre Joven del Casal d’Avis de Bellavista.
Activitat emmarcada dins del Programa de
Dinamització Cultural per a la Gent Gran
17.30 h Teatre Auditori de Bellavista

17 dimarts
Espai Zero: taller de cuina per aprendre a fer un
pastís de Nutela. Informació: 938 404 624 / pij.
franqueses@lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero: taller per fer una funda per
a l’entrepà. Informació: 938 404 624 / pij.
franqueses@lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Hora del conte: Rebequeries. Preu: gratuït per
als socis i 4 euros per als no socis. Inscripcions:
al Casal de la Teia de dl. a dv. de 17 a 19.30 h
17.30-18.30 h Casal de la Teia
Org. Associació d’Educació en el Lleure La Teia

12 dijous

18 dimecres

Portes obertes al Casal de la Teia
17-19 h Casal de la Teia
Org. Associació d’Educació en el Lleure La Teia

Parada informativa de l’ANC
10-13.30 h Mercat municipal de Corró d’Avall
Org. Assemblea Nacional Catalana
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[ agenda ]
19 dijous
Juguem: celebrem la primavera. Es convida els
assistents a dur berenar per compartir
17.30-19 h Parc de Milpins
Org. Associació Espai Nadó-Infant
Concert del mes. Audició dels alumnes
d’instrument
18.30-19.30 h Auditori de l’Escola
Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany
Dijous Culturals de Marata. Trobem-nos i
parlem-ne... amb la Cooperativa Catalana
d’Energia Verda amb Ero Lugilde, biotecnòleg, i
Òscar Gracia, de Som Energia
21.30 h Centre Cultural de Marata
Org. Centre Cultural de Marata

Parada informativa de l’ANC
10-13.30 h Mercat municipal de Corró d’Avall
Org. Assemblea Nacional Catalana
Plantada d’arbres al parc del Mirador de
Bellavista. Durant tot el matí: animació itinerant
al carrer, l’Arbre dels desitjos i Fotospot
(utilitzeu l’etiqueta #parcmirador per penjar les
teves fotografies a les xarxes socials)
11-12 h Plantada d’arbres amb l’acompanyament
d’un educador ambiental i joc de plantes
aromàtiques: Hi veus més enllà del nas?
12-13 h Passejada guiada per un educador
ambiental i taller de xanques i malabars a càrrec
dels casals infantils municipals
13 h Aperitiu

P. Segura

Festa de la Primavera: sopar i música. Els
assistents han d’anar vestits de hippy. Preu: 10
euros per als socis i 16 euros per als no socis.
Inscripcions: al casal de dl. a dv. de 17 a 19.30 h
19-23 h Casal de la Teia
Org. Associació d’Educació en el Lleure La Teia

Restauració del segon tram del riu Congost.
Informació: www.associaciohabitats.cat
(hora i lloc a determinar)
Org. Associació Hàbitats

21 dissabte

24 dimarts

Sortida al camp d’aviació de Rosanes de
Llerona. Preu: 5 per als inscrits i 10 euros per
als no inscrits als casals infantils municipals.
Inscripcions i informació: Centre Cultural de
Bellavista (938 405 781) i Centre Cultural Can
Ganduxer (938 466 506)
9-17 h Sortides des del Centre Cultural de
Bellavista i el Centre Cultural Can Ganduxer
Org. Casals infantils municipals

Espai Zero: xerrada d’orientació acadèmica,
sortides des de l’ESO. Informació: 938 404 624 /
pij.franqueses@lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Sortida al parc de l’Espanya Industrial de
Barcelona. Preu: 5 euros per als inscrits i 7
euros per als no inscrits als centres municipals
de joves. Inscripcions i informació: Centre
Cultural de Bellavista (938 405 781) i Centre
Cultural Can Ganduxer (938 466 506)
10-17 h Sortides des del Centre Cultural de
Bellavista i el Centre Cultural Can Ganduxer
Org. Centres municipals de joves
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Concert de primavera. Alumnes de les
agrupacions corals i instrumentals
19-20.30 h Teatre Auditori de Bellavista
Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany

26 dijous

20 divendres
Espai Zero: taller d’Ikebana. Informació: 938 404
624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Jornada de portes obertes al nou espai cívic i
social de Bellavista (carrer de Rosselló)
17 h Portes obertes
18h Anunci del nom escollit entre tots els veïns i
veïnes per al nou equipament
18.15h Presentació de la publicació Som Dones
i vivim a Bellavista, a càrrec dels autors, Clara
Dachs i Marc Barbeta, en el marc del programa
Mou-te per la Igualtat
18.45 h Inauguració de l’exposició Som Dones i
vivim a Bellavista

25 dimecres
Teatre: Somni d’una nit d’estiu, de William
Shakespeare. Representació a càrrec dels
alumnes de 6è A de primària
15.15 h Teatre Auditori de Bellavista
Org. Escola Bellavista-Joan Camps
Espai Zero. Ítaca: remena llibres. Literatura de
memòries. 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

Teatre: El mercader de Venècia, de William
Shakespeare. Representació a càrrec dels
alumnes de 6è B de primària
15.15 h Teatre Auditori de Bellavista
Org. Escola Bellavista-Joan Camps
Hora del conte especial en anglès: The Gruffalo
a càrrec de l’escola d’idiomes del municipi Little
English. A partir de 4 anys
17.30h Biblioteca Municipal
Espai Zero: xerrada d’orientació acadèmica,
sortides des del batxillerat. Informació: 938 404
624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista
Dijous Culturals de Marata. Trobem-nos i
parlem-ne... de la família, com ens adaptem a
les noves estructures familiars amb Cristina
Sánchez, doctora en Ciències Polítiques,
sociòloga per la UAB i professora a la Facultat de
Ciències Econòmiques i Empresarials de la UdG
21.30 h Centre Cultural de Marata
Org. Centre Cultural de Marata

28 dissabte
Els encants de Corró d’Avall. Parades de segona
mà. Presentació de l’activitat de tai-txi amb Marc
Ricard a les 12 h. Durant tot el matí: animació
musical i xocolatada. Inscripcions per demanar
una parada: acc@lacivica.com
(matí) Rambla de la carretera de Ribes
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

“Vinet,
quivella
et vade
batejar?
“La lluna
març,
L’agost,no
que
em va
remullar”
marxa
sense
glaç”

29 diumenge
Sortida de natura: pujada a Sant Sadurní
de Gallifa. Distància: 9,15 km. Desnivell:
477 m. Activitat guiada per Agustí Martínez.
Inscripcions: acc@lacivica.com
8 h Sortida des del Centre Cultural Can Ganduxer
amb cotxes particulars
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall
4a Clàssica Ciclista de les Franqueses. Cursa
ciclista per carretera
10 h Carretera de Ribes
Org. Unió Ciclista Les Franqueses
CIRCULACIó DE TRENS TRIPULATS
Diumenges 1, 8, 15, i 22 de març
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

ACTIVITATS

www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitatsesportives-i-de-lleure
CASALS INFANTILS MUNICIPALS DE
SETMANA SANTA
Per a infants de 3 a 11 anys
Del 30 de març al 2 d’abril
9-13 h Centre Cultural de Bellavista i Centre
Cultural Can Ganduxer
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 matí esporàdic.
Serveis opcionals (subjectes a un mínim
d’inscripcions): casal de tarda, acollida de 8 a
9 h i menjador
Inscripcions: del 9 al 14 de març per a infants
empadronats al municipi i del 16 al 27 de març
per als no empadronats 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)

ESPAI ZERO
Dt, dj i dv de 18 a 20.30 h Centre Cultural de
Bellavista
Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat
BELLAVISTA PAS A PAS
De l’1 d’octubre al 30 de juny
Informació: a l’Oficina Tècnica del Pla
de Barris de Bellavista / 938 616 221 /
pladebarrisbellavista@lesfranqueses.cat
EXPOSICIó AL CARRER: ÉS PÚBLIC PERÒ NO
ÉS GRATIS!
Del 6 al 27 de març Plaça de l’Espolsada i
parc del carrer de Sant Ponç i plaça Major
Activitat emmarcada dins la campanya de
civisme Col·lecciona Moments Cívics. Per a
més informació aneu a la pàgina 8
EXPOSICIó: FIRA GUIA’T
Orientació sobre l’oferta formativa d’estudis
postobligatoris a la comarca
Del 23 al 27 de març
Dt, dj i dv de 18 a 20.30 h Centre Cultural de
Bellavista
Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat
ARTEMISIA, ART&TENDÈNCIES
• Celebració del 3r aniversari de la
galeria. Inauguració de l’exposició
col·lectiva, festa i concert del grup 89
BPM. 6 de març. A les 20.30 h
• Durant tot el mes: exposició col·lectiva a
la sala principal i showroom. De dt a dv
de 17 a 20.30 h i ds d’11 a 13.30 h
Entrada lliure
Carrer de Sant Ponç. 65, Corró d’Avall
Informació: www.artemisiacultura.com

CURSOS I TALLERS

www.lesfranqueses.cat/actualitat/cursos
CASALS INFANTILS MUNICIPALS I CENTRES
MUNICIPALS DE JOVES
• Per a infants de 3 a 11 anys: de dl a dv i
ds de 16.30 a 18.30 h
• Per a joves a partir de 12 anys: de dl a dv
de 17.30 a 20.30 h
Informació: Centre Cultural de Bellavista (938
405 781), Centre Cultural Can Ganduxer (938
466 506)

XERRADA-TALLER: EDUCAR SENSE TEMPS
No tinc temps per educar el meu fill/a a càrrec
de Chon Molina. Activitat emmarcada dins del
Projecte Educatiu Comunitat i Escola
24 i 26 de març
17-18.30 h Centre Cultural de Bellavista
Inscripcions: del 9 al 20 de març al 938 466
506 / gador.arilla@lesfranqueses.cat
Col·l. Diputació de Barcelona

25è CONCURS LITERARI DE SANT JORDI
Del 2 de febrer al 4 de març està obert
el període per a la recepció d’obres del
Concurs Literari de Sant Jordi. Les bases
estan disponibles a la Biblioteca o a www.
lesfranqueses.cat
CURS D’INFORMÀTICA: AULES D’INTERNET
Excel I
Del 5 al 26 de març
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
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
26 de març. De 9.30 a 11.30 h
CURSOS DE FORMACIó OCUPACIONAL
Anglès (nivell preparació 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
CURSOS A CORRó D’AMUNT
• Cant coral. Del 13 de gener al 31 de
març. Dt de 20.30 a 22 h
• Tai-txi. Del 13 de gener al 31 de març. Dt
de 18.45 a 19.45 h
• Pintura. Del 2 al 30 de març. Dl i dj de
17 a 19 h
• Sessió de manteniment de sardanes. 6
de març. Dv de 17-18.30 h
Tots els cursos s’imparteixen a les Antigues
Escoles de Corró d’Amunt
Inscripcions i informació: 609 120 832 (Rosa
Estrada)
Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró
d’Amunt

L’agenda queda subjecte
a possibles canvis.
www.lesfranqueses.cat
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[ grups polítics ]
ajuntament de les Franqueses del Vallès

Francesc Colomé
Portaveu del Grup Municipal Convergència i Unió
Fa quatre anys que ens vau fer confiança: CiU va ser la llista més votada a les eleccions de 2011. Com a alcalde d’aquesta legislatura que
està a punt d’acabar, he estat al capdavant d’un govern multipartit en què han estat representades diferents sensibilitats. El pacte a què vam
arribar no ha impedit que el meu grup i jo hàgim complert escrupolosament amb els quatre eixos bàsics que van constituir el compromís
de CiU amb vosaltres, els ciutadans i ciutadanes de les Franqueses: hem portat a l’Ajuntament una nova manera de fer política, hem ajudat
les persones a afrontar la crisi, hem donat el protagonisme a la ciutadania i hem realitzat polítiques de protecció del territori. Estem amb
moltes ganes i molta força per continuar. Tenim nous projectes que volem que la propera legislatura siguin una realitat. Properament us els
explicarem. Gràcies Rosa Maria, Rosa i Pepe per la feina feta i a tot l’equip de CiU LfdV que ha estat al darrere d’aquest projecte. Bona feina!

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya
La política municipal requereix de varies accions: 1r Planificació, 2n Solucions ràpides als problemes dels veïns i 3r Bona gestió dels recursos. Aquests principis són els que manté les àrees que governen els socialistes. La política del PSC no està centrada en les eleccions del
proper setembre. Els partits del govern, com CiU, prioritzen les seves polítiques municipals condicionades al procés independentista, per
sobre de les realitats socials del nostre municipi. El PSC esta per polítiques de proximitat, que ajudin a facilitar una major seguretat ciutadana, a potenciar el benestar de les persones i a dinamitzar el nostre teixit social i industrial.

Francesc Torné
Portaveu del Grup Municipal Convergència per Les Franqueses
RETALLEN SERVEIS I DINERS PER A LES FRANQUESES I EL GOVERN MUNICAPAL HI ESTÀ D’ACORD. En els últims mesos hem vist com el
govern municipal està clarament a favor de propostes que han retallat de forma dràstica els recursos en serveis, i diners en ajuts i subvencions que es destinaven a la ciutadania de les Franqueses i com el govern majoritari al Parlament de Catalunya, CiU, ha anat retallant de totes
les maneres possibles les inversions al municipi. No es portarà a terme cap inversió al nostre municipi, tampoc les que teníem compromeses, i diners que ens havien garantit que vindrien no ho faran. Per tant, tristament, es defensen més els interessos polítics i personals que
no pas els interessos dels ciutadans i ciutadanes de les Franqueses. És una llàstima que els polítics del govern municipal es preocupin més
del seu futur que del dels nostres conciutadans que, al cap i a la fi, són els que els voten.

Grup Municipal Les Franqueses Imagina
Sorprèn l’augment sobtat en la rebuda de cartes del consistori. Per informar-nos de noves càmeres als semàfors, de millores en la via
pública, de l’èxit de la mongeta del ganxet..., la qüestió és convèncer-nos que l’equip de govern treballa tothora per a nosaltres. I això que
aquest butlletí mensual ja és tot un aparador de les excel·lències dels nostres governants. Mentre la política continua allunyada de la gent:
informació inintel·ligible i de difícil accés, plens on es limita la participació lliure del públic assistent. El resultat és un cansament que aboca
al desinterès pels afers públics. I facilita l’alta abstenció en les eleccions, afirmacions oficials de superàvit (de veritat?), processos participatius (participatius?)... Volem un ajuntament accessible on participi la ciutadania, per això estem treballant en un programa obert i participatiu
on tothom pugui contribuir a millorar el funcionament de la política municipal, fent-se-la seva.
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Javier Álvarez
Grup Municipal Partit Popular
¡TRANQUILIDAD PARA LAS ELECCIONES, SEÑORES! Se acercan las elecciones municipales y todos los ciudadanos comenzamos a ver
cambios por doquier. De igual manera, nos sorprende ver cómo se activan algunos partidos que, durante tres años y medio no han aportado
nada positivo al municipio y ahora, a medida que se acercan las municipales, quieren destacar haciendo solo críticas destructivas. ¿Por qué
no han hablado en su momento? ¿Es una forma de ganar votos? Nosotros, a pesar de esto, estamos muy orgullosos y tranquilos del trabajo
que hemos desarrollado durante esta legislatura, pues lo que hemos hecho, lo hemos hecho con ilusión, con ganas y siempre pensando en
el bienestar del ciudadano. Por todo esto y más, proponemos para la próxima campaña electoral un juego limpio; proponemos no entrar en
la desagradable guerra de votos; proponemos estar a la altura de un municipio como el nuestro; ¡proponemos simplemente tranquilidad!

Àngel Profitós
Portaveu del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya
Aquestes ratlles són les darreres que us adreço aquesta legislatura. Ni a l’abril ni al maig no hi haurà al Butlletí espai per a nosaltres, en
aplicació de la llei electoral. Això s’acaba; al maig podreu decidir com ha de ser l’Ajuntament de Les Franqueses en aquests propers anys
que seran transcendentals pel futur de Catalunya i per aconseguir una societat políticament lliure i socialment justa. Això s’acaba, i l’actual
govern va aprovar a finals de gener un conveni que, sense concretar gran cosa, pretén obligar al nostre futur Ajuntament a seguir l’incert
camí encetat fa uns mesos per cedir al CN Granollers un solar per fer-hi unes piscines on no ens podrem banyar, i unes activitats complementàries per les que haurem de pagar uns diners de dubtós retorn al municipi. Avui (10.02.15) l’Ajuntament no l’ha publicat. El trobareu a la
pàgina d’Esquerra a Les Franqueses. Recordeu: la construcció del nou país que volem comença pel nostre ajuntament.

Grup Municipal Unió de Pobles de Les Franqeses
(El Grup Municipal Unió de Pobles de Les Franqueses no publica el seu escrit)

Josep Badia
Portaveu del Grup Municipal Plataforma per Catalunya
AJUDES SENSE PAPERS. En el Ple de 20 de gener de 2015 el govern de CiU-PSC-PP-UPLF van aprovar inicialment el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social, és a dir, per demanar ajudes econòmiques a Benestar Social de l’Ajuntament. Però, segons aquest
reglament, el sol·licitant no ha de presentar la declaració de Renta o certificat negatiu d’hisenda, per tant, com es pot controlar els ingressos
reals dels interessats? Tampoc es preveu demanar certificats de malalties o incapacitats d’algun membre familiar o del propi interessat, per
tant, com es podrà comprovar les necessitats per discapacitats o malalties? Tampoc es preveu demanar certificats d’altes i baixes a la Seguretat Social dels membres adults de la unitat de convivència, per tant, com es comprovarà els ingressos totals de la unitat familiar? Aquest
reglament és molt incomplert i es donaran ajudes sense comprovar les necessitats reals del interessats.

19

