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El ple del proppassat mes de setembre 
es va aprovar el nou plec de condicions 
que han de regir el concurs de la ges-
tió del servei públic de recollida de re-
sidus i neteja viària del municipi. És el 
contracte de serveis més important 
que gestionem i calia fer-ho bé. Per tal 
de realitzar un estudi acurat del model 
que ara tenim i del que més ens convé 
en el futur, ens vam posar en mans de 
gent especialitzada en el sector, Datam-
bient Assessors, empresa d’assessora-
ment ambiental, molt particularment en 
l’àmbit de residus i que ja ha treballat 
amb l’Agència de Residus de Catalunya, 
la Diputació de Barcelona, i ajuntaments 
importants com el de Terrassa i el de 
Rubí.

Els trets més importants que tindrà el nou servei que ara traiem a concurs seran: 1. 
Contenidors diferenciats de resta i orgànica per tal de reduir els impropis i donar més 
robustesa al servei. 2. Reducció del nombre d’illes de contenidors, que ens permetrà 
una reducció dels costos de recollida sense reduir-ne la capacitat. 3. Integració en un 
sol contracte i homogeneïtzació del tipus de contenidors de totes les fraccions (rebuig, 
orgànica, paper, vidre i cartró). 4. Augment de les illes completes de recollida de totes 
les fraccions del 30% al 50%. 5. Implantació de noves tecnologies (smart cities), tant en 
la recollida com en la neteja viària que ens permetrà una millor optimització de rutes i 
recursos. 6. Implantació d’un sistema de control i seguiment del contracte.  7. Recollida 
diürna per tal de millorar les condicions de treball del personal i fer desaparèixer les 
molèsties per soroll de la recollida nocturna. 8. El primer any d’entrada del nou servei, 
prop de 700.000 euros d’inversió en camions, contenidors i escombrat motoritzat. Du-
rant el segon i tercer trimestre de l’any vinent en veurem els resultats.

Però abans, estem a punt d’adjudicar el nou contracte de conservació i manteniment de 
l’enllumenat públic, que significarà un altre canvi important que es podrà veure, i mai 
millor dit, en tots els carrers, parcs, places i polígons del muncipi. Es realitzarà tele-
gestió a tots els quadres d’enllumenat públic. S’instal·laran proteccions de sobretensió 
permanents i transitòries a tots els quadres. Es realitzaran actuacions d’eficiència ener-
gètica a tots els punts de llum: substitució de làmpades i dels equips actuals per equips 
electrònics regulables. Substitució de tots els llums tipus globus que hi ha als cinc po-
bles per nous de tecnologia LED i sobretot el canvi massiu de totes les làmpades del mu-
nicipi: 4.800 punts (tots), de llum groga de vapor de sodi a llum blanca d’halogenur. Amb 
una inversió aproximada dins els 6 primers mesos d’1,2 milions d’euros aconseguirem 
reduir el 30% el consum, tot i obrir tots els punts de llum que actualment tenim apagats 
per estalvi energètic.

Aquestes dues grans actuacions, recollida de residus i neteja viària i conservació i man-
teniment de l’enllumenat públic, juntament amb la nova pintura vial que ja s’ha començat 
a efectuar al muncipi, de ben segur seran un canvi molt visible i en positiu en tota la via 
pública.

[ editorial ]

Francesc Colomé i Tenas  Alcalde

[ sumari ]
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[ actualitat ]

Màxim suport institucional al Centre de 
Tecnificació de Natació Sincronitzada de 
les Franqueses

E
l polígon industrial del sector N de Corró d’Avall acollirà el 
Centre de Tecnificació de Natació Sincronitzada (CTNS), un 
equipament impulsat pel Club Natació Granollers (CNG) i 
l’Ajuntament de les Franqueses que neix per convertir-se en 

la referència mundial d’aquest esport. Però aquest centre serà molt 
més que això, ja que s’ha concebut com un macrocomplex que oferirà 
serveis d’oci a la població en general i que faran rendible la inversió, 
fet que atraurà moltes empreses al sector N. 

En la presentació que se’n va fer el dijous 9 d’octubre, a Can Font-
Centre d’Art i Noves Tecnologies, l’alcalde de les Franqueses, Fran-
cesc Colomé, es va mostrar molt esperançat amb aquest projecte, 
que “estic segur que ajudarà a dinamitzar el polígon del sector N, 
que tenim aturat des de fa temps, i que donarà riquesa i llocs de 
treball al municipi”. L’Ajuntament ha cedit al CNG el solar per ubi-
car-hi la instal·lació, situat concretament al km 1,5 de la carretera de 
Cardedeu, al davant de l’empresa Bopla. 

L’acte, que va omplir la sala d’actes amb un centenar de persones, 
va aixecar molta expectació i va comptar amb l’assistència de molts 
periodistes, empresaris i esportistes. Entre les autoritats presents 
a l’acte cal destacar, a banda de l’alcalde, que presidia la reunió jun-
tament amb el president del CNG, Josep Maria Mas, el president del 
Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal; el secretari general 
de l’Esport, Ivan Tibau; el president de la Federació Espanyola de 
Natació, Fernando Carpena; i el president de la Federació Catala-
na de Natació, Enric Bertrán. La composició de la taula d’autoritats 
mostra la importància del projecte que es presentava. 

El projecte del CTNS va rebre el suport incondicional, tot i que 
no l’econòmic, de totes les institucions presents a l’acte, que es van 
desfer en elogis cap al projecte i van manifestar que facilitarien, en 
tot allò que estigui al seu abast, la seva consecució. També van ani-
mar els empresaris presents a l’acte a invertir-hi. 

90 llocs de treball directes 
El centre té un pressupost de construcció de 12 M€, un terç dels 
quals els posarà una empresa a canvi d’una part de l’explotació del 
complex. La resta, segons va explicar el president del CNG, Josep 
Maria Mas, es finançarà a través de petits inversors a través de la 
compra d’accions, 5.000 concretament a 1.000 euros l’acció. Mas va 
anunciar que actualment ja en tenen venudes el 30%. Mas també va 
dir que un cop tinguin els diners, “que si en falta algun ja hem parlat 
amb un banc que ens en deixarà”, començaran a construir el cen-
tre, cosa que preveu que passi entre gener i juny de l’any vinent. El 

president del CNG també va dir que el complex generarà 90 llocs de 
treball directes. 

13.000 m2 de superfície
El CTNS serà un gran complex de 13.000 m2 de superfície que tindrà 
piscina d’entrenaments, piscina de competició amb grades amb ca-
pacitat per a 1.400 persones que podrà acollir campionats interna-
cionals i una residència per a esportistes. També tindrà una piscina 
i un trampolí de 30 m d’altura per fer-hi salts 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 autoca-
ravanes. 

El club preveu que la instal·lació tindrà una capacitat per acollir 
uns 300 esportistes i uns 5.000 usuaris. A banda de la pràctica de 
la natació sincronitzada i de la formació de tècnics, les piscines del 
centre també acolliran l’activitat del waterpolo del CNG, esport del 
qual també es podran acollir competicions internacionals.

L’origen del centre s’ha de buscar dos anys i mig enrere, quan 
l’actual junta directiva del CNG, club capdavanter a l’Estat en l’es-
port de la natació sincronitzada, va veure la necessitat d’ampliar les 
seves instal·lacions, ja que les que tenen actualment no els perme-
ten créixer. En el seu parlament, el president de l’entitat va agrair a 
l’alcalde les facilitats que els ha posat per tirar endavant el projecte 
i al regidor de Dinamització Econòmica, Javier Álvarez, l’engresca-
ment amb què va rebre de seguida la proposta en els primers con-
tactes entre Ajuntament i club.

S’espera que el projecte, que té un cost de 12 M€, pugui començar a 
construir-se durant el primer semestre de 2015 al polígon del sector N
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Fotografia de grup de les màximes autoritats presents a l’acte
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Imatges virtuals del futur Centre de Natació Sincronitzada del Club Natació Granollers 
a les Franqueses

Piscina amb trampolí de 30 m d’altura per fer-hi salts Piscina de competició amb grades amb capacitat per a 1.400 persones

Sala de fitnes

RestaurantLudoteca

Jacuzzi

Vestíbul de la residència per a esportistes Habitació de la residència
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[ actualitat ]

Es dóna el tret de sortida al futur 
Centre BTT del Vallès Oriental

T
ot i que l’Ajuntament de les Franqueses ja fa temps que hi 
treballa des del Patronat Municipal d’Esports i que és una 
prioritat del pla de l’equip de govern, ara s’ha donat el tret de 
sortida perquè el Vallès Oriental tingui un Centre BTT. Així, 

l’àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona, a instàncies del Con-
sell Comarcal del Vallès Oriental i dels municipis que volen formar 
part d’aquest Centre BTT, ha encarregat a una consultora externa 
especialitzada l’avantprojecte per a la seva creació. 

A banda de les Franqueses, els municipis que hi estan interes-
sats són Cànoves i Samalús, Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor, 
Cardedeu, Llinars i la Garriga. La idea és que el Centre BTT que es 
creï tingui uns 200 km de recorreguts. 

Un Centre BTT té una sèrie d’itineraris de lliure accés perfec-
tament senyalitzats pensats per als practicants de la bicicleta tot 
terreny, tant per als iniciats com per als experts. Està previst que 
tots els municipis implicats tinguin un punt d’informació dels recor-
reguts. Les Franqueses, a més, tindrà un punt d’acollida ubicat a 
Corró d’Amunt que disposarà d’altres serveis com ara lloguer de 
bicicletes, taller de reparacions, màquines de vending… 

A banda del vessant purament esportiu, aquest Centre BTT tam-

bé inclourà informació sobre els diferents punts d’interès turístic 
dels municipis per on passen els recorreguts. El futur centre del Va-
llès Oriental serà un de la vintena d’espais reconeguts i homologats 
per la Xarxa de Centres BTT Catalunya.

M
. V
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Una de les sortides de la Copa Catalana Intl. disputada a Corró d’Amunt 

Aparells per fer 
exercici a Bellavista

A 
principis d’octubre es va instal·lar, a la plaça dels Països 
Catalans –ran del passeig d’Andalusia–, una estructura 
d’equipaments esportius per a gent gran. L’estructura 
inclou bancs amb pedals, pedals de mans, taula d’activitats, 

rampes, barres, ponts mòbils, etc. 

Obres al cementiri 
de Corró d’Avall

L
’àrea d’Obres i Serveis ha pavimentat la part nova del 
cementiri de Corró d’Avall amb el mateix tipus de panot que 
hi havia a la part antiga. Les obres han afectat uns 600 m2 
de superfície i les han realitzat un equip de set persones 

provinents del Pla d’Ocupació Local de l’Ajuntament. 

O
br

es
 i 

S
er

ve
is

E
. G

ar
re

ll

El panot que s’hi ha col·locat és el mateix que hi havia a la part antiga El nou equipament és a la plaça dels Països Catalans
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Les Franqueses, municipi cardioprotegit

L
’Ajuntament de les Franqueses va presentar el pla de car-
dioprotecció el dimecres 1 d’octubre, a la tarda, a la sala de 
plens de l’edifici consistorial. L’alcalde, Francesc Colomé, i el 
regidor d’Esports, José Ramírez, van explicar que el servei 

de cardioprotecció consisteix en la instal·lació de desfibril·ladors 
a diferents punts del municipi. Els aparells que s’han col·locat són 
Desfibril·ladors Externs Automàtics (DEA) i són els millors instru-
ments per protegir-nos davant d’una aturada cardíaca. Cada minut 
que passa des que patim una parada del cor, les nostres possibilitats 
de supervivència es redueixen un 10%. 

L’alcalde va afirmar que l’Ajuntament ha dut a terme una primera 
fase per implantar el servei de cardioprotecció a les zones esporti-
ves del municipi. Així, es preveu que en una segona fase el servei 
arribi a les places dels pobles. 

En aquesta primera fase s’ha optat per col·locar nou 
desfibril·ladors, sis de fixos i tres de mòbils. Els fixos s’han ubicat 
a la Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall (al Complex Esportiu 
Municipal, al pavelló i al camp de futbol), a la Zona Esportiva de 
Llerona, a la Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i a la de 
Bellavista. Pel que fa als dispositius mòbils, dos els utilitzarà la 
Policia Local i el restant, el Patronat Municipal d’Esports, per a 
actes que es facin fora d’aquests recintes esportius. Dotar la Policia 
Local de dos desfibril·ladors mòbils permetrà atendre els ciutadans 
i ciutadanes que no es trobin propers en una àrea esportiva. A més, 
els agents de la Policia Local solen ser els primers que arriben als 
punts on s’ha produït una incidència, pel simple fet que coneixen el 
territori i per proximitat. 

L’Ajuntament destina 804,65 euros mensuals a aquest servei. 
L’empresa que va guanyar el concurs per prestar-lo és Cardiosos 
Global Protection. 

Els aparells instal·lats, els DEA, són molt intuïtius i qualsevol 
persona –estigui formada en el seu ús o no– els pots utilitzar. El re-
animador només ha de seguir les instruccions de veu que es donen. 
A més de tenir un funcionament senzill, també són molt fiables i mo-
derns. Són segurs perquè només apliquen la descàrrega si ho troben 
indicat, un cop han comprovat l’estat de la persona. 

Els DEA estan connectats telefònicament amb el 112 per activar 
el protocol d’emergències només obrir la porta de la vitrina on es-
tan col·locats. Els aparells tenen una bateria de 4 anys i un cop per 
setmana realitzen un autotest per comprovar l’estat de la bateria. 
A més, l’empresa adjudicatària fa telemàticament una comprovació 
diària del seu funcionament. 

Aquesta actuació s’ha complementat amb cursos de formació per al 
maneig dels desfibril·ladors i per seguir el protocol d’actuació de pri-
mers auxilis per si s’ha d’assistir una persona que hagi patit un atac 
de cor. Un centenar de persones han assistit als cursos entre els 
quals hi havia agents de la Policia Local, responsables de les instal-
lacions esportives, treballadors del Patronat Municipal d’Esports i 
directors, entrenadors i representants de les entitats esportives del 
municipi. 

A l’acte de presentació del servei de cardioprotecció, a més de 
l’alcalde i el regidor d’Esports, van participar-hi els membres de 
l’empresa Cardiosos: el doctor Marc Bausili, Pep Méndez i Johnny 
Acebedo. A l’esdeveniment hi van assistir una trentena de persones. 
També hi van ser presents el regidor de Seguretat Ciutadana, Josep 
Randos; la regidora de Polítiques Socials, Gisela Santos; i el regidor 
Àngel Profitós.

L’alcalde i el regidor d’Esports amb els membres de l’empresa Cardiosos

En una primera fase els desfibril·ladors s’han col·locat a les 
instal·lacions esportives del municipi

M
. V
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NOU DESFIBRIL·LADORS
S’han instal·lat nou desfibril·ladors, sis de fixos i tres de 

mòbils. Els fixos s’han ubicat a la Zona Esportiva Municipal 
de Corró d’Avall (al Complex Esportiu Municipal, al pavelló i 
al camp de futbol), a la Zona Esportiva de Llerona, a la Zona 

Esportiva Municipal de Corró d’Amunt i a la de Bellavista. Pel 
que fa als dispositius mòbils, dos els utilitzarà la Policia Local 
i el restant, el Patronat Municipal d’Esports per atendre a les 

persones que no es trobin properes a les àrees esportives 
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[ actualitat ]

Diverses finques de Bellavista ja han 
iniciat les obres de rehabilitació

J
a s’ha iniciat la rehabilitació dels edificis que van sol·licitar-ho 
ara fa uns mesos, responent a la convocatòria d’ajuts del Pla 
de Barris de Bellavista. Els edificis que van poder accedir 
als ajuts a la rehabilitació tenen més de 25 anys d’antiguitat i 

mostraran millores significatives. 
Totes les finques en obres tenen un distintiu a la façana que ex-

posa que les obres estan subvencionades pel programa d’ajuts a 
la rehabilitació del Pla de Barris. Les finques que s’estan rehabili-
tant actualment són les ubicades al passeig d’Andalusia, 11; al carrer 
d’Aragó, 14 i 22; i al carrer de Provença, 33. Algunes de les finques 
hi estan millorant la façana, com les del passeig d’Andalusia i carrer 
d’Aragó al número 14. A les altres dues s’hi fan treballs interiors.

Segona convocatòria
Vista la bona acollida que ha tingut aquesta convocatòria d’ajuts i 
tenint en compte que dins del Pla de Barris hi ha un pressupost de 
720.000 euros per destinar a la rehabilitació d’edificis durant els di-
versos anys de desenvolupament del projecte, es preveu que l’any 
vinent se n’obri una segona convocatòria.

L’origen del programa es remunta al 18 d’octubre de 2010, quan 
es va signar un conveni de col·laboració entre el Departament de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament per al desenvolupament del Projecte d’Intervenció In-

tegral del Barri Bellavista emmarcat en la Llei 2/2004, de 4 de juny, 
de Millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una aten-
ció especial. Una de les línies d’actuació és la rehabilitació i equipa-
ment dels elements col·lectius dels edificis de Bellavista.

Aquesta convocatòria és una oportunitat per modernitzar i ade-
quar la seguretat, eficiència i funcionalitat dels habitatges de Bella-
vista així com millorar el paisatge urbà del municipi. 

M
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Un dels edificis en rehabilitació, al passeig d’Andalusia

Bellavista, ple de vida!

E
l dimarts 30 de setembre al vespre Can Font-Centre d’Art i 
Noves Tecnologies va acollir la presentació institucional del 
documental Bellavista, ple de vida!. La pel·lícula, dirigida pel 
cineasta Agustí Corominas, és una iniciativa de la Taula 

d’Entitats de Bellavista amb el suport del Pla de Barris. 
Una quarantena de persones van assistir a l’acte, que va inclou-

re bàsicament la conferència Bellavista, la formació d’un barri i d’una 

identitat, a càrrec de l’historiador Joan Garriga, i la projecció posteri-
or de la pel·lícula. El regidor d’Urbanisme, Activitats, Habitatge i Pla 
de Barris, Juan Antonio Marín, va felicitar les persones integrants de 
la Taula d’Entitats per a la Millora de Bellavista, que agrupa una dot-
zena d’entitats del barri, “per tenir la idea de fer aquest documental 
en què es visualitza clarament el gran teixit associatiu que tenim a 
Bellavista”. A l’acte també hi van intervenir l’alcalde Francesc Colo-
mé; l’autor de la pel·lícula, Agustí Corominas; i els membres de la 
Taula d’Enitats de Bellavista Carles Font i Noemí Coma;.

La crònica de la formació del veïnat de Bellavista, a partir de les 
diferents mirades dels seus veïns i veïnes, centra la línia argumen-
tal d’aquest documental en tres eixos: la configuració urbanística, 
l’associacionisme i els moviments migratoris. El documental retrata 
la qualitat humana de les persones que hi viuen a la vegada que ex-

plica la realitat de Bellavista partint de l’actualitat i realitzant flaixos 
històrics.

El divendres 3 d’octubre el documental es va presentar de mane-
ra popular a la plaça Major del barri, on el van veure més de 400 per-
sones. La jornada es va complementar amb una cercavila i un sopar. 

X
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Fotografia de grup dels implicats en el documental
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Comunitat i Escola reprèn l’activitat

E
ls membres les AMPA de les escoles i instituts del munici-
pi, en el marc del projecte educatiu Comunitat i Escola, van 
portar a terme la primera trobada de dinamització i treball 
conjunt el dissabte 4 d’octubre. La trobada es va dividir en 

dues parts: una primera part dedicada a conèixer el patrimoni cul-
tural i històric de les Franqueses –es va fer una visita guiada a l’Ae-
ròdrom de Rosanes–, i una segona part centrada en la presentació 
del projecte i les seves línies d’actuació, per part de les tècniques 
d’Educació. 

El projecte educatiu Comunitat i Escola va donar-se a conèixer 
just abans de l’estiu. Durant tots aquests mesos el Patronat Munici-
pal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, amb la col·laboració de 
les escoles de les Franqueses i del Pla de Barris, han estat treba-
llant en la promoció de l’escola com a institució clau en la comunitat 
i en l’entorn més proper. 

Aquesta tardor es tornaran a realitzar reunions de coordinació 
amb els equips directius dels centres i les AMPA per tal de continuar 
amb la programació de les accions per a aquest any 2014. 

Les accions que actualment estan en marxa són les següents: el 

teatre com a instrument educatiu; les arts com a forma d’expressió i 
creativitat; i la formació d’espais d’aprenentatge compartit que per-
metin una comunicació oberta entre les persones.

E
du

ca
ci
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Els membres del projecte van visitar l’Aeròdrom de Rosanes

Ítaca, cultura activa per a joves

L
’Espai Zero, el servei de l’àrea d’Infància i Joventut on tots 
els joves poden trobar informació i assessorament sobre te-
mes del seu interès, ha engegat el programa Ítaca, amb la col-
laboració de la Biblioteca Municipal. 

Ítaca neix amb l’objectiu de potenciar el gaudi per la lectura entre 
el públic juvenil i amb la voluntat d’esdevenir un espai per a l’apre-
nentatge i l’accés a la literatura i, a més, una porta d’entrada a la 
cultura i al lleure. Es vol fugir de l’estructura clàssica dels clubs de 
lectura i s’ofereix un espai obert i dinàmic, amb una selecció de lec-
tures recomanades que els joves poden triar i unes activitats relaci-
onades amb una temàtica o un gènere literari concrets. 

El programa s’estructura en trimestres. Cada tres mesos es pre-
senten un seguit de lectures i d’activitats (tallers, sortides o con-
ferències, etc.) que giren al voltant d’un eix temàtic concret i s’ofe-
reixen en diverses formes i suports (novel·les, poesies, articles, 
còmics, relats curts, fotorelats, teatre, guions, microrelats a Twitter, 
lletres de cançons, etc.). 

Aquest primer trimestre es centra en el món de la ciència-ficció. 
Totes les activitats són gratuïtes i es desenvolupen al Centre Cultu-
ral de Bellavista. Al mes d’octubre el programa es va inaugurar amb 
un planetari digital, un taller de robòtica i un taller per als amants 

del còmic a càrrec de l’il·lustrador Miguel Ángel Sepúlveda. Aquest 
mes de novembre, el dia 26, a les 17.30 h, hi haurà una tertúlia entorn 
de la literatura de ciència ficció. 

El proper trimestre (gener-març) tractarà de la literatura de 
memòries. 
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Ítaca es va inaugurar amb un planetari digital i un taller de robòtica 
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Les Franqueses posa en marxa el pis 
per a urgències socials

E
l projecte de pis d’urgència social té per objectiu oferir un es-
pai per viure a aquelles famílies que han demanat ajuda als 
Serveis Socials i que tenen la necessitat temporal d’allot-
jar-se en un habitatge, ja sigui per una catàstrofe natural o 

per alguna situació d’urgència concreta valorada per l’equip tècnic 
de Serveis Socials.

A mitjan octubre ja s’hi va instal·lar la primera família. La idea és 
que els usuaris del pis s’hi estiguin uns quatre mesos, tot i que per 
causes de força major, aquest període és podria allargar un temps 
més. “Es tracta d’una prova pilot i, per tant, haurem d’anar veient 
com funciona”, afirma Gisela Santos, regidora de Polítiques Socials. 
“Volem que aquest pis serveixi de pont perquè les famílies que s’hi 
estiguin puguin resoldre el problema d’habitatge puntual que te-
nen en les millors condicions possibles”, afegeix.

Aquest projecte coexisteix amb altres iniciatives com ara l’adhe-
sió al Fons Social de Vivendes; l’adhesió al conveni entre el Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i Catalunya Banc, 
SA per a promoure l’ocupació d’habitatges per a destinar-los a llo-
guer assequible; la coordinació amb l’Agència d’Habitatge de Cata-

lunya en relació a les peticions d’habitatges d’emergències socials; i 
el conveni amb el Servei d’Orientació Jurídica per a l’assessorament 
jurídic, a través de la Diputació de Barcelona.

E
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El menjador del pis per a emergències socials

L’Espai Familiar de les Franqueses es 
torna a engegar

Un cop acabades les obres per adaptar el local que acull l’Es-
pai Familiar de les Franqueses, situat al carrer de Cardedeu 
de Bellavista, aquest servei, que es va posar en marxa fa tres 

anys amb gran èxit, ja torna a funcionar amb plena normalitat. L’Es-
pai Familiar depèn de l’àrea de Polítiques Socials, però tant les obres 
que s’hi han dut a terme com el cost del servei van a càrrec del Pla 
de Barris.

El servei de l’Espai Familiar treballa per la integració, partici-
pació i prevenció de la comunitat. Un dels objectius és potenciar 
l’exercici de bones pràctiques relacionals entre els membres de la 
família. Es tracta, per tant, d’oferir un servei de suport i d’acompa-
nyament en el propi entorn familiar, amb la finalitat de perfeccionar i 
facilitar l’organització familiar entre els seus membres, per tal d’as-
segurar una bona atenció afectiva, educativa i adequada a les neces-
sitats dels seus fills i filles. 

A més a més, també es treballa per enfortir i millorar la xarxa 
relacional de les dones, fomentant la igualtat d’oportunitats i pro-
movent accions de canvi per afavorir els processos d’apoderament. 

Actualment, les dues educadores de la Fundació IreS, la conces-
sionària del servei, treballen amb 10 famílies i 12 infants. 

Les obres per adequar el local van consistir en l’adaptació del 
bany a persones amb mobilitat reduïda, una rampa per facilitar-ne 

l’accés, noves instal·lacions en llum, aigua i telefonia, un nou pavi-
ment vinílic, reparació de les fusteries i pintar les parets. 

La realització de les obres va comptar amb el suport de personal 
contractat de plans d’ocupació subvencionats pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya i Fons Social Europeu, a través del programa “Treball 
als Barris”.
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La regidora Gisela Santos inaugura un dels cursos de l’Espai Familiar



5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

11

307 alumnes del municipi reben beques 
per a la compra de material escolar

P
er aquest curs escolar 2014-15 s’han concedit 307 beques, de 
les 440 demanades, per a la compra de material escolar als 
alumnes empadronats al municipi que estan escolaritzats en 
cursos d’Educació Primària o d’Educació Secundària Obliga-

tòria en algun centre públic de la comarca. 
El nombre d’ajuts concedits ha augmentat considerablement en 

relació al curs passat, aleshores es van aprovar 196 sol·licituds. 
Les beques atorgades, per un import total de 29.853,77 euros, 

serviran per ajudar les famílies en l’adquisició dels llibres de text 
escolar, material didàctic substitutiu dels llibres, material adaptat, 

material fungible o sortides escolars. 
Aquest any, amb la nova normativa d’ajuts per a l’educació esco-

lar, aprovada pel Ple el 24 d’abril passat, s’han formalitzat 6 convenis 
amb diferents escoles del municipi per a la gestió directa d’aquests 
ajuts. 

Així mateix, com cada any, també existeix la possibilitat de l’avan-
çament de la beca, en aquells casos que estigui degudament justifi-
cat, per a la qual cosa cal dirigir-se a les oficines de l’àrea de Polí-
tiques Socials de Bellavista (carrer d’Aragó, 24 / 938 465 862) o de 
Corró d’Avall (carrer de Rafael Alberti, 2 / 938 407 333).

El pressupost del 2015 del Consell del 
Poble de Corró d’Amunt recollirà les 
propostes dels veïns per fer inversions

E
l president del Consell del Poble de Corró d’Amunt, Rafael 
Bernabé, ha demanat als veïns i veïnes que presentin propos-
tes per dedicar part del pressupost del 2015 a fer inversions 
concretes i acordades entre tots. Bernabé va animar a parti-

cipar en el pressupost a la sessió ordinària del Consell celebrada el 
mes de setembre passat. 

Per a l’any 2014 hi havia un pressupost de 10.660 euros del qual 

es va fer una retenció de 2.738 euros que s’ha sumat al pressupost de 
l’any vinent. Així, per al 2015 el Consell del Poble de Corró d’Amunt 
disposarà de 13.398 euros. D’aquest total es destinaran uns 6.000 
euros a fer inversions a partir de les propostes recollides dels veïns i 
veïnes. El president del Consell, Rafael Bernabé, va explicar que les 
propostes es presentaran, debatran i votaran a la propera plenà-
ria, fixada per al proper dilluns 24 de novembre. 

S’atorguen 105 beques de menjador, el 
doble que fa dos anys

E
l Consell Comarcal del Vallès Oriental ha resolt la convoca-
tòria dels ajuts de menjador escolar per al curs 2014-2015 
per als alumnes de la comarca que es trobin en una especial 
situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques i 

estiguin matriculats en centres educatius públics. 
De les 268 sol·licituds provinents d’alumnes empadronats a les 

Franqueses se n’han resolt favorablement 105 amb un import total 

de 56.276,50 euros. El nombre d’ajuts ha anat en augment al llarg 
dels darrers anys. Al curs passat es van atorgar 69 beques i fa dos 
anys 50. 

Per a qualsevol qüestió relacionada amb aquest tema us podeu 
adreçar a les oficines de l’àrea de Polítiques Socials de Bellavista 
(carrer d’Aragó, 24 / 938 465 862) o de Corró d’Avall (carrer de Rafael 
Alberti, 2 / 938 407 333).



[ actualitat ]

12

L’Ajuntament costejarà la cadira de 
competició de l’atleta Jordi Madera

L
’atleta paralímpic Jordi Madera Jiménez està fent una tempo-
rada excel·lent. Resident a Corró d’Avall des de 2008, enguany 
ja ha fet quatre maratons (1r a Sevilla amb rècord de la prova, 
4t a París, 5è a Boston i 6è a Londres). Aquestes bones actua-

cions li han permès pujar fins al 5è lloc de la classificació mundial.
A banda, Madera també és l’actual campió d’Espanya de 5.000 

metres en pista i el recent campió d’Espanya de paratriatló, moda-
litat que no havia fet mai i per a la qual només es va entrenar durant 
dues setmanes. D’aquesta temporada, també destaca la victòria a la 
mitja marató de Newcastle, en què va aconseguir a més el rècord es-
tatal d’aquesta distància, el segon lloc a la mitja de Lisboa i la cursa 
de 1.500 m d’exhibició que va fer en el míting de París de la Diamond 
League, la lliga més important d’atletisme a nivell mundial.

Tot i aquest palmarès espectacular, Madera, que també va com-
petir amb la selecció espanyola als Jocs Paralímpics de Pequín 2008, 
no ho té fàcil per aconseguir els recursos necessaris per poder com-
petir en òptimes condicions. Malgrat estar becat per les federacions 
catalana i espanyola d’atletisme i del suport que puntualment rep 
de diversos patrocinadors, l’atleta franquesí no disposa dels mitjans 
econòmics que li permetin costejar els recanvis de la seva cadira de 
rodes de competició o d’altres aspectes relacionats amb les curses.

És per tot plegat que va trucar a la porta de l’Ajuntament de les 
Franqueses, ja que per poder competir necessita una cadira nova 
(que li han de fer a mida al Japó), rodes i tubulars. L’Ajuntament, a 
través del Patronat Municipal d’Esports, ha decidit donar-li suport 
i ajudar-lo econòmicament perquè pugui adquirir aquest material.

Actualment, l’atleta de Corró d’Avall s’està preparant per disputar la 
marató de Nova York el 2 de novembre, la setmana següent correrà 
la de Seül i a finals de mes, la de Lanzarote. A mig termini el seu ob-
jectiu és competir als Jocs Paralímpics de Rio de Janeiro de 2016, i 
intentar fer-ho tant en la disciplina de marató com en la de triatló.

Jordi Madera va patir un accident de cotxe l’any 2000 que el va 
deixar en una cadira de rodes. L’any 2002 va entrar per primer cop 
en contacte amb el món de l’atletisme i des de l’aleshores fins ara no 
ha parat de progressar i d’aconseguir victòries. Actualment, als 34 
anys, està en el millor moment de la seva carrera esportiva.
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Jordi Madera a la Marató de Lanzarote de l’any passat  

Una escola d’Austràlia inaugura un edifici 
amb el nom del maratenc mossèn Mateu

E
l maratenc Facundo Mateu Cassà, nascut el 1842 a can Roca, 
va marxar de missioner cap a Austràlia el 1871 i va passar la 
major part de la seva vida a Albany, al sud de Perth, exercint 
de mossèn. La seva dedicació li ha valgut el nom d’un dels 

edificis de l’escola Sant Josep d’Albany, inaugurat el 8 de setembre. 
Després d’una extensa recerca sobre el missioner, Mercè Mas-

juan, rebesneboda de Facundo Mateu, va viatjar fins allà i va inaugu-
rar, juntament amb altres familiars del mossèn de Marata, aquest 
nou edifici de l’escola. En l’acte, el director de l’escola va recordar 
que mossèn Mateu va ser molt proactiu a promoure l’educació a 
Albany. El complex educatiu anomenat Mossèn Matheu –Fr Matheu 
wing– és un edifici amb dues aules que està en funcionament des del 
febrer del 2014, inici del curs escolar a la zona, però falten encara 
dues fases de construcció. En total, el complex educatiu mossèn Ma-
teu inclourà noves aules, una biblioteca i oficines.

M
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Mercè Masjuan i altres familiars del mossèn a la inauguració de l’edifici
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IX Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars

EL BARÓ DELS ARBRES
8 de novembre 
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Per a tots els públics. Durada: 55 minuts

Adaptació d’El Baró rampant, d’Italo Calvino. Descobrirem les 
aventures d’un nen que puja dalt d’un arbre per no baixar-ne mai 
més. Petita història sobre la grandesa de lluitar per allò que un creu.

Direcció: Joan Arqué
Dramatúrgia: Núria Vizcarro
Actor: Ireneu Tranis
Músics: Xavi Lozano, Guillem Aguilar i Marc Vila

DE BRACET
15 de novembre 
18 h Casal Cultural de Corró d’Avall
Espectacle per fer estimar la poesia a tots els infants. Durada: 1 h

L’escenari és ple de llibres, una guitarra i veus que ressonen. El 
pollet canta blues. Al gegant, ningú no l’entén. El número 4 enveja 
el 3. En aquesta història, música i poesia van de bracet, i per fer-ho 
més rodó, fan cançó!

Direcció: Mirna Vilasís i Francesc Ventura
Veu: Mirna Vilasís
Música, veu i guitarra: Xavi Múrcia

MONS (QUAN TANCO ELS ULLS)
22 de novembre
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Espectacle de dansa per a tots els públics. Durada: 1 h

Espectacle que ens apropa als mons imaginaris on trobem la 
seguretat, on es respira tranquil i es camina a poc a poc. Uns mons 
plens de color, de formes màgiques i insòlites, on tot és possible.

Idea original i direcció: Claudia Moreso
Ballarins: Gema Diaz, Emili Gutiérrez, Joan Palau i Noemí Ventura
Dramatúrgia: Beth Escudé
Música: Mauricio Vilavecchia

Venda d’entrades 1 h abans dels espectacles a les taquilles dels teatres. 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 

Bufa&Sons i Taaroa Teatre

Samfaina de Colors

Mons Dansa
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Missa pels fidels difunts

16 h Cementiri de Corró d’Avall 

Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall 

01 dissabte

“Vinet, qui et va batejar?
L’agost, que em va remullar”[ agenda ]

Hora del conte especial nadons: Cantem i 

gronxem a càrrec d’Anna Farrés. Activitat 

que parteix de la música per aproximar-la als 

infants i ajudar els pares a cantar moixaines, 

cantarelles i cançons, un recurs insubstituïble 

per al desenvolupament dels infants. Activitat 

amb aforament limitat a 15 infants. Inscripcions: 

prèvies, a la Biblioteca Municipal (938 404 388)

17.30 h Sala de Lectura de Can Ganduxer

04 dimarts

24a Caminada Popular de Llerona. Recorregut 

de 14 km apte per a totes les edats. Inclou 

esmorzar i obsequi. Preu: inscripcions 

anticipades a 8 euros i a 9 euros el mateix dia de 

la caminada. Per als nens i nenes (fins a 14 anys) 

a 5 euros. Inscripcions: anticipades fins al 8 de 

novembre. Informació: www.llerona.net

9 h Antigues Escoles de Llerona 

Org. Festes Laurona 

Espai Zero: Tal com Raja, joc del riu, a càrrec 

d’Educa Viladrau. Informació: 938 404 624 / pij.

franqueses@lesfranqueses.cat

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

05 dimecres

La rotllana: parlem amb Gemma Morató dels 

bolquers de tela

17.30-19 h Antigues Escoles de Llerona

Org. Associació Espai Nadó-Infant

Espais de lectura: visita de l’escriptora 

franquesina Alba Dedeu i comentari del seu 

llibre Gats al parc

18 h Biblioteca Municipal

06 dijous

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

de durada. Inscripcions: 938 710 621 (Glòria Puig) 

9 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt 

Espai Zero: tasts de timbals amb la col·laboració 

del Grup de Diables Els Encendraires. 

Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@

lesfranqueses.cat

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

3r cicle de cantautors: Al cantar amb els grups 

Trece i Los intocables de Mike LaMotta. Preu: 

5 euros. Els beneficis es destinaran a la Marató 

de TV3

21 h Casal Cultural de Corró d’Avall

14 divendres

Trobada de bèsties i gegants de foc de Catalunya 

17-18.30 h Exposició de les bèsties i els gegants 

de foc a la plaça de l’Espolsada

18.30 h Mostra de tocs i tonades per part dels 

músics de les colles a la plaça de l’Espolsada

19-21 h Cercavila de lluïment de les bèsties 

i els gegants de foc. Balls amb pirotècnia. 

Recorregut: plaça de l’Espolsada, carrer de Sant 

Ponç,  carretera de Cànoves, carretera de Ribes i 

la plaça de l’Ajuntament

21 h Parlaments i sopar popular, per a les colles 

convidades i per al públic en general, a la plaça 

de l’Ajuntament

23 h Concert gratuït a la plaça de l’Ajuntament

Org. Grup de Diables Els Encendraires

Col·l. Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de 

Catalunya 

15 dissabte

2n Cicle de Poesia amb José Liñan, Antonio 

Fernández, Joan Camps, entre d’altres. Preu: 3 

euros. Els beneficis de l’activitat es destinaran a 

la Marató de TV3

22.30 h Casal Cultural de Corró d’Avall

Espai Zero: taller de galetes efecte pissarra a 

càrrec de Verònica Galeano. Informació: 938 404 

624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

07 divendres

2a Challenge Resistència BTT (3 h resistència)

9 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt

Org. Club Ciclista Corró d’Amunt 

09 diumenge

Taller de creació amb família: estampem 

samarretes. Aforament limitat a 12 places. 

Inscripcions: abans del 7 de novembre a 

lesfranqueses.espai.nado@gmail.com 

17.30-19 h Antigues Escoles de Llerona

Org. Associació Espai Nadó-Infant

Espai Zero: espectacle Tararea. Informació: 938 

404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat

21.30 h Centre Cultural de Bellavista

13 dijous

3a Cursa Benèfica: Els 10 km de les Franqueses. 

Els beneficis aniran destinats a l’Institut de 

Recerca de l’Hospital de Santa Creu i Sant Pau 

per finançar projectes d’investigació contra el 

càncer de ronyó. Dos circuits: un de 5 i l’altre de 

10 km urbans. Inscripcions i informació: www.

els10delesfranqueses.cat

10 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall

Org. Club A4elkm 

Teatre: 12 jutges sense pietat amb el grup de 

teatre El Coverol. Preu: 6 euros. Els beneficis de 

l’activitat es destinaran a la Marató de TV3 

18.30 h Casal Cultural de Corró d’Avall

16 diumenge
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Espai Zero: dóna’t a conèixer. Informació: 938 

404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

18 dimarts

Espai Zero: tast d’acroioga amb la col·laboració 

de l’Escola Omshanti. Informació: 938 404 624 / 

pij.franqueses@lesfranqueses.cat

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

19 dimecres

20 dijous

Torneig de futbol per la convivència. Activitat 

programada amb motiu del Mes de la 

Diversitat. Per a majors de 16 anys, en equips 

de 12 persones. Places limitades a 12 equips. 

Inscripcions: gratuïtes. Es poden formalitzar 

a les oficines del Patronat Municipal d’Esports 

(938 467 083) fins al 14 de novembre, a les 14 h. 

Hi haurà samarretes per a tothom, premis per 

als 3 equips guanyadors i trofeus de fair play, 

màxim golejador i porter menys golejat

9-19 h Zona Esportiva Municipal de Bellavista i 

Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall

Org. Metges del Món i Associació Dyassi Tecito

Col·l. Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, 

Generalitat de Catalunya i Diputació de 

Barcelona

23 diumenge

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS 

Dg 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre 

11-13 h Circuit de Cal Gavatx

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta Taller de portanadons i complements per a 

l’hivern amb Gemma Guillamón, mare, doula, 

assessora de port

17.30-19 h Antigues Escoles de Llerona

Org. Associació Espai Nadó-Infant

Concert de Santa Cecília. Audició dels alumnes 

d’instrument de l’Escola Municipal de Música

18 h Auditori de l’Escola

Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany 

Espai Zero: taller de bijuteria. Informació: 938 

404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

21 divendres

Espai Zero: taller d’ikebana a càrrec l’Escola 

Wabi-sabi. Informació: 938 404 624 / pij.

franqueses@lesfranqueses.cat

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

25 dimarts

Espai Zero. Ítaca: remena llibres. Tertúlia 

literària entorn de la ciència-ficció a càrrec 

d’Alícia Gili

17.30-19 h Centre Cultural de Bellavista 

26 dimecres

Juguem: tarda de joc psicomotriu per a nadons i 

infants amb teles, coixins, matalassos, etc. 

17.30-19 h Antigues Escoles de Llerona

Org. Associació Espai Nadó-Infant 

Hora del conte: Com reconèixer un monstre a 

càrrec de Núria Alonso, rondallaire

17.30 h Biblioteca Municipal

27 dijous

Espai Zero: taller d’scrap a càrrec de Mandarina 

Craft. Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@

lesfranqueses.cat

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

28 divendres

Excursió del programa “Bellavista, pas a pas”. 

Caminada guiada i circular per conèixer alguns 

dels arbres d’interès del municipi. Inscripcions: 

gratuïtes. Les han de formalitzar les persones 

no inscrites al programa. Es poden efectuar fins 

a 10 minuts abans de l’activitat o bé a les oficines 

del Pla de Barris de Bellavista (938 616 221 / 

pladebarrisbellavista@lesfranqueses.cat)

9-12 h Sortida i arribada a les Antigues Escoles 

de Corró d’Amunt 

4a Festa de la Mongeta del Ganxet i 3r Concurs 

de Cuina a les Antigues Escoles de Llerona 

11 h Presentació de la Festa 

11.15-12 h Inscripció dels participants del 

concurs de cuina i exposició dels plats

30 diumenge

11.30 h Demostració de batuda, garbellada i 

triatge de les mongetes

12 h Parlament a càrrec de la cuinera Carme 

Ruscalleda

12.30 h Lliurament de premis del concurs de 

cuina 

13 h Tast popular de mongetes del ganxet

13.30 h Finalització de la Festa

Activitats paral·leles: animació per part de la 

humorista Mayte Carreras, signatura del llibre 

La cuina del ganxet per part d’Ada Parellada i 

mostra i venda de productes de proximitat i de 

mongetes i del llibre La cuina del ganxet

CAMINADES “BELLAVISTA PAS A PAS”

De l’1 d’octubre al 30 de juny

Inscripcions: gratuïtes i obertes tot l’any. 

Informació: Pla de Barris (938 616 221 / 

pladebarrisbellavista@lesfranqueses.cat) / 

Patronat Municipal d’Esports (938 467 083 / 

esports@lesfranqueses.cat)

ACTIVITATS 
www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitats-

esportives-i-de-lleure

COLÒNIES INFANTILS I CAP DE SETMANA 

JOVE A VALLGORGUINA

8 i 9 de novembre

Preu: 40 euros per als inscrits als casals i als 

centres de joves i 50 euros per als no inscrits. 

Inscripcions: obertes. 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

6è PASSATGE DEL TERROR I 5è CONCURS DE 

CARBASSES

Del 31 d’octubre al 2 de novembre 

Dv i ds de 19 a 2 h i dg de 19 a 23 h Antigues 

Escoles de Corró d’Amunt

Preu: 10 euros (inclou: entrada al passatge 

del terror, brou, entrepà de botifarra i beguda) 

o 5 euros per l’entrada al passatge

Inscripcions i informació: 938 710 680 / 649 

030 820 (Maria Àngels Pou)

Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt
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“Si al novembre trona,
la collita és bona”

CASAL DE NADAL

Del 24 de desembre al 7 de gener 

9-13 h Centre Cultural de Bellavista i Centre 

Cultural Can Ganduxer

Preu: 65 euros per infant i 55 euros per 

al segon o més germans. Les activitats 

esporàdiques tindran un cost de 9 euros per 

dia. Serveis opcionals: d’acollida de 8 a 9 h, de 

menjador de 13 a 15 h i de casal de tarda de 15 

a 17 h. Inscripcions: del 17 al 29 de novembre 

per als nens i nenes empadronats al municipi 

i de l’1 al 5 de desembre per als empadronats 

i per als de fora del municipi. Es poden 

formalitzar dl de 10 a 12 h i dl, dc i dv de 17 a 

18.30 h al Centre Cultural de Bellavista o dj de 

10 a 12 h i dt, dj i dv de 17 a 18.30 h al Centre 

Cultural Can Ganduxer

Org. Casals infantils municipals

CASALS INFANTILS MUNICIPALS 

De setembre a juny (de 3 a 11 anys)

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

al Centre Cultural de Bellavista i dt, dj 

i dv al Centre Cultural Can Ganduxer 

(casalsinfantils@lesfranqueses.cat)

Novetat! Casal de dissabtes a Bellavista i 

Corró d’Avall de 16.30 a 18.30 h 

CENTRES MUNICIPALS DE JOVES

De setembre a juny (a partir de 12 anys)

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

Centre Cultural de Bellavista (centrejoves.

bellavista@lesfranqueses.cat); dt i dj al 

Centre Cultural Can Ganduxer (centrejoves.

corro@lesfranqueses.cat); i dv alterns

Inscripcions: obertes tot l’any

Informació: Centre Cultural de Bellavista (938 

405 781) i Centre Cultural Can Ganduxer (938 

466 506)

Org. Casals infantils municipals i centres 

municipals de joves

Els actes de l’agenda 

queden subjectes a 

possibles canvis. 

Consulteu-la al web 

municipal: 

ARTEMISIA, ART&TENDÈNCIES

21 de novembre

20.30 h Carrer de Sant Ponç, 65. Corró d’Avall

Inauguració de l’exposició individual de 

pintures de l’artista Guillermo Martí Ceballos. 

Les exposicions d’art individuals conviuen 

amb un showroom d’art on es troben obres de 

diferents artistes, consagrats i emergents,  

i de diverses disciplines (pintura, gravats, 

ceràmica, escultura, dibuix, joies...)

•	 Horari de la galeria i el showroom: de 

dc a dv de 17 a 20.30 h i ds d’11 a 13.30 h

•	 Visites guiades: tots els dv a les 19 h 

Entrada lliure

Informació: www.artemisiacultura.com

Org. Artemisia, Art&Tendències

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA: 20 ANYS DELS 

ENCENDRAIRES 

Exposició fotogràfica que repassa els 20 anys 

de trajectòria dels Diables Els Encendraires

Del 3 al 14 de novembre

De dl a dv de 16h a 21 h Espai Zero, Centre 

Cultural de Bellavista

VISITES GUIADES A L’EDIFICI DE 

L’AJUNTAMENT

A càrrec de la historiadora, Cinta Cantarell

•	 Durada del recorregut: 1 h i 30 minuts

•	 Places màximes: 30

•	 Preu de la visita per grup: 96 euros

•	 Els dies i horaris es concerten en fer la 

inscripció prèvia

•	 Inscripcions i informació: 660 048 913 / 

visitalesfranqueses@gmail.com

CURSOS A CORRÓ D’AMUNT 

Pintura. Del 4 al 30 de novembre. Dl i dj de 

17 a 19 h. Preu: 22 euros/mes per una sessió 

setmanal o 32 euros/mes per dues sessions 

setmanals. Inscripcions: 679 309 005 (Elisa 

Martínez) 

Tai-txi. Del 7 d’octubre al 30 de desembre. Dt 

de 18.45 a 19.45 h. Preu: 30 euros/trimestre. 

Inscripcions: 938 710 621 (Glòria Puig) 

Cant coral. Del 7 d’octubre al 23 de desembre. 

Dv de 20.30 a 22 h. Preu: 30 euros/trimestre. 

Inscripcions: 609 120 832 (Rosa Estrada) 

Sessió de manteniment de sardanes. 7 

de novembre. 18-24 h. Activitat gratuïta. 

Inscripcions: 609 120 832 (Rosa Estrada)

Tots els cursos s’imparteixen a les Antigues 

Escoles de Corró d’Amunt 

Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

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

TALLER DE RECERCA DE FEINA

Dt d’11 a 13 h 

CURSOS DE FORMACIÓ 

Curs d’informàtica per a usuaris 

principiants. Del 3 de novembre al 15 de 

desembre. Dl i dc de 9.15 a 11.15 h 

Mòdul d’hostaleria-cambrers. Del 10 de 

novembre al 19 de desembre. De dl a dv de 10 

a 13 h  

Taller per a emprenedors: Viabilitat 

econòmica. 27 de novembre. De 9.30 a 11.30 h 

Tots els cursos s’imparteixen a Can Ribas-

Centre de Recursos agraris

Inscripcions i informació: 938 443 040 / 

dinamitzacio@lesfranqueses.cat

TALLER ANTIRUMORS

20 i 27 de novembre

17-19 h Centre Cultural de Bellavista

“Vivenciar la diversitat a través del teatre” 

a càrrec de La Xixa Teatre. Activitat per 

conèixer dinàmiques de sensibilització per 

desmuntar rumors al voltant de la diversitat 

cultural. Inscripcions: fins al 14 de novembre 

al 938 466 506 / gador.arilla@lesfranqueses.

cat

ESPAI ZERO

Dt, dc i dv de 18 a 20.30 h Centre Cultural de 

Bellavista

•	 “Dimarts d’enginy”: jocs de taula

•	 “Dimecres de consulta”

•	 “Divendres, tarda de tast”: tallers i jocs   

Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@

lesfranqueses.cat
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Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya

Francesc Torné
Portaveu del Grup Municipal Convergència per Les Franqueses

Grup Municipal Les Franqueses Imagina

Francesc Colomé 
Portaveu del Grup Municipal Convergència i Unió

EL 9N TOTS A VOTAR. Després de la suspensió d’una part de la llei de consultes i del decret de convocatòria, per fer la consulta la Generalitat 
s’acollirà a marcs legals preexistents que li donen competències en matèria de participació ciutadana. Sota aquests marcs legals el Govern 
posarà locals, urnes i paperetes amb la pregunta pactada per fer una consulta amb totes les garanties democràtiques. Tots els acords del 
Parlament parlaven de fer una consulta d’acord amb els marcs legals vigents i això és exactament el que estem fent. Ni la consulta que es 
farà el 9N ni la consulta que estava prevista segons el decret suspès, no es poden considerar la consulta definitiva. La consulta definitiva 
només es pot fer a través d’unes eleccions que els partits polítics transformin en un referèndum de facto, amb una candidatura conjunta i un 
programa conjunt. Aquesta és l’única manera que tenim per fer una consulta que es pugui llegir i entendre a nivell internacional.

DES DE EL PSC DE LES FRANQUESES PRIORITZAREM LES POLÍTIQUES SOCIALS ALS PRÒXIMS PRESSUPOSTOS. Augmentarem la partida 
pressupostaria per tal de cobrir totes les necessitats bàsiques dels ciutadans del municipi, com hem defensat any rere any. Treballarem per 
augmentar les beques per llibres i menjador, i la nostra màxima prioritat serà la gent aturada que viu al nostre poble, que espera mes esfor-
ços de l’actual govern. Un dels objectius dels pròxims pressupostos ha de ser el oferir llocs de treball, augmentant els plans de ocupació. Cal 
fer especial atenció a dos col·lectius: els joves i a aquelles persones en situacions preferents, famílies i nens a càrrec, que no perceben ja, ni 
prestació ni subsidi, que tenen una situació de risc social, vulnerables i a tocar el llindar de la pobresa, amb problemes afegits d’execucions 
hipotecàries, desestructuració i desatenció en educació i sanitat. Ara més que mai son les nostres prioritats.

VOLEM VOTAR. El nostre grup polític va donar suport a la moció sobre el dret a decidir i la consulta del 9 de novembre perquè considerem que 
tenim tot el dret a expressar la nostra voluntat sobre el futur de Catalunya. Els qui ens neguen aquest dret tenen interessos inexplicables. 
Mentrestant hem rebut menyspreu i maltractament sense que ningú no s’hagi immutat i la gent ha anat prenent paciència, però tot té un 
límit. Aquesta situació, però, no pot servir d’excusa per no parlar de la resta de problemes que té el país: l’atur, les hipoteques, el preu dels 
serveis, la corrupció... I a casa nostre també: el funcionament dels serveis, les inversions que estem fent, les despeses del govern i premsa, 
la dimissió del primer tinent d’alcalde i exalcalde, les obres il·legals del regidor d’Esports... En definitiva, que una qüestió important no pot 
tapar altres qüestions importants que tenim, sinó alguna cosa perdrem pel camí.

Falten sis mesos per a les eleccions i a les Franqueses l’alcalde Colomé ja ha començat a gastar diners públics, diners de tots, per fer-se la 
campanya. Heu vist com van apareixent ratlles blanques pels carrers. És necessari que la senyalització estigui en bon estat, com és neces-
sari arreglar aquelles voreres que feia anys que tenien un sot, però no és pas gratuït que sigui ara. Organitzar una excursió amb tot de franc, 
esmorzar inclòs, perquè d’una manera distesa les AMPA del municipi es trobin i treballin conjuntament per les Franqueses és molt necessari, 
però durant quatre anys han estat l’enemic a batre. I el banderot que ens “rep” quan entrem a Corró d’Avall, era necessari? Tot just ha co-
mençat. Ara vindran excursions per als avis, promeses als clubs a canvi de vots, res que no hagués fet en Torné. Conclusió: si fas el mateix, el 
resultat serà el mateix. Des de LFI creiem que cal donar el tomb, però cal que tots actuem de manera crítica. www.lesfranquesesimagina.org.

[ grups polítics ]
ajuntament de les Franqueses del Vallès
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Javier Álvarez
Grup Municipal Partit Popular

Àngel Profitós
Portaveu del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya

Grup Municipal Unió de Pobles de Les Franqeses

Josep Badia
Portaveu del Grup Municipal Plataforma per Catalunya

SENTIMIENTOS. ¡Este mes me permito hablar en primera persona! Por motivos laborales tengo la suerte de viajar mucho y por muchos 
lugares. En concreto a Italia, donde viajo mensualmente, trabajo para una multinacional italiana, hablo italiano, tengo muchos amigos y com-
pañeros italianos y mi hermana vive en Italia hace más de 20 años. Cuando estoy en Italia me encuentro de maravilla y me tratan aún mejor 
pero me “siento” extranjero. Cuando viajo a Málaga, Ponferrada, Madrid, Vigo, Donostia, Santander... “siento” que también soy de allí. ¡Tal vez 
os ocurra lo mismo! Mi corazón tiene espacio suficiente para “sentirse” catalán, berciano, español...

Escric setmanes abans que llegiu el butlletí i sense saber-ne el contingut. Suposo que hi haurà espais per lloar les virtuts del futur centre de 
natació sincronitzada. A ningú no se li escapa la necessitat del govern de “donar vida” al sector industrial de la ctra. de Cardedeu on es preveu 
ubicar el complex. El repte és saber trobar l’equilibri entre les peticions dels uns i les interessos de les Franqueses, i la desesperació mai es 
bona consellera. Si demanen l’opinió  d’Esquerra amb totes les dades al damunt de la taula (cosa que fins ara no ha passat) podrem ajudar. Su-
poso que tots volem el millor per les Franqueses, ara i en el futur. No sé com estarà el tema nacional quan surti el butlletí. Només puc dir-vos, 
ara que tornem a patir incerteses que semblaven superades, que els d’Esquerra seguirem treballant, sols com hem fet molts anys o en compa-
nyia de tots els que ens vulgueu acompanyar en el camí (costerut però ja curt), cap a l’objectiu d’una nació políticament lliure i socialment justa. 

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

PLATAFORMA PER CATALUNYA VA DEMANAR DESFIBRILADORS I EL GOVERN VA VOTAR EN CONTRA. Fa dos anys ja varem demanar al 
ple que es compressin desfibril·ladors automàtics per les diferents zones esportives, i sobretot, per Corró d’Amunt donat que l’ambulància 
tarda molt en arribar. Aquesta proposta no va prosperar perquè el govern de CiU-PSC-PP-UPLF i ERC en aquell moment, varen votar en 
contra. Ara, l’alcalde ha contractat un servei de Renting de 9 desfibril·ladors que ens costarà el doble que si els haguéssim contractat a la 
Diputació, per tant, considerem que aquesta mesura arriba tard i malament. El govern multicolor del sr. Colomé no ens aprova cap proposta, 
però després apliquen les nostres propostes. http://blogbadia.blogspot.com. 




