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S’ha acabat l’estiu i les festes majors 
dels nostres pobles. N’hem gaudit com 
mai i han estat molt participatives. Dei-
xeu-me agrair-ne l’esforç de l’organit-
zació a les comissions de festes, a totes 
les entitats del municipi que hi han par-
ticipat, a tots els col·laboradors i patro-
cinadors. Gràcies per fer poble. Esteu 
realitzant una gran tasca.
I comença un nou curs polític, el dar-
rer de la legislatura, que afrontem amb 
més força que mai. Portem tres anys 
molt complicats, però estem especial-
ment satisfets de la gestió econòmica 
realitzada. Hem renegociat contractes 
racionalitzant la despesa, auditant els 
contractes de serveis i alhora hem tin-
gut més ingressos sense haver d’apujar 
impostos (l’any 2014 hem abaixat els im-

postos i taxes com a norma general un 1% i per al 2015 la nostra previsió és d’increment 
0%). Aquesta nova situació econòmica, juntament amb subvencions que provenen de la 
Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, que han estat sempre al nostre 
costat, ens han obert la capacitat d’inversió que ja s’està notant i es notarà encara més 
a cadascun dels pobles del municipi.
A tall d’exemple, a CORRÓ D’AMUNT s’ha habilitat un nou pàrquing a la zona esportiva, 
s’ha asfaltat part del camí de Can Cabeça i s’han rehabilitat les antigues escoles, seu 
del Consell del Poble. En breu realitzarem la pacificació de la carretera al seu pas pel 
nucli urbà. A MARATA començarem a construir l’ampliació de la Casa de la Mestra i pla-
nificarem com ha de ser el camí que travessa tot el poble. A LLERONA ja hem inaugurat 
aquesta festa major el nou envelat i aparcament a la zona del Consell del Poble, i també 
la nova seu del CE Llerona, que serveix igualment com a centre social per a la gent gran. 
En breu, entrarà en funcionament el nou bar de la zona esportiva i li donarem una sortida 
al Parc del Falgar. A BELLAVISTA estem realitzant les obres de rehabilitació de la plaça 
d’Espanya, que inclouen millores al carrer de Barcelona i al carrer de Rosselló, i estan 
a punt de començar les obres de transformació de l’antiga escola bressol Massagran en 
el nou edifici de l’Ajuntament a Bellavista, i també la gestió municipal del pàrquing de 
la Renfe obert a tota la ciutadania i amb ascensors que connectaran l’aparcament amb 
el carrer d’Aragó. A CORRÓ D’AVALL s’han construït les pistes d’skate, s’ha asfaltat el 
pàrquing de l’Escola Camins, s’ha creat una zona d’esbarjo per a gossos a la zona de 
l’església i s’han arranjat diversos parcs i zones de jocs infantils con el del Patufet al 
passeig del Tagamanent o la zona infantil del parc del Mas Colomer. En breu s’iniciaran 
les obres de rehabilitació de tota la platea del Casal Cultural de Corró d’Avall i com a 
inversió estrella de la legislatura, es portarà a terme el projecte del Centre Cultural 
de Corró d’Avall per destinar-lo, entre d’altres usos, a Centre d’Assistència Primària, 
biblioteca i pavelló d’esports tal com la ciutadania ha decidit per gran majoria (75%) en el 
procés participatiu realitzat al mes de juny. Hi posarem tots els mitjans i esforços perquè 
a principis del 2015 comenci la seva construcció final. Ho tenim encaminat.
Això tan sols ha estat un petit esbós de les grans inversions a realitzar. En queda alguna 
altra de la qual properament us informarem. Val a dir també que tenim planificades més 
de 50 petites actuacions durant els propers 8 mesos que no per ser petites deixaran de 
ser importants.
Com us he dit, estem amb més força que mai. Ara vindran temps complicats, s’acosten 
eleccions i ja hi ha gent que fins ara dormia que començarà a treure la seva artilleria, 
de vegades molt barroera. No us preocupeu, no ens distrauran. Tenim un objectiu clar, 
el benestar dels nostres ciutadans i ciutadanes. Ens en sortirem tots plegats. Us ho 
asseguro.

[ editorial ]

Francesc Colomé i Tenas  Alcalde
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Llerona ja disposa d’un equipament per 
a la gent gran del poble

U
n taller per millorar la memòria que començarà el proper 
2 d’octubre serà la primera activitat que es farà al flamant 
Centre Social per a la Gent Gran de Llerona, que es va inau-
gurar el diumenge 14 de setembre al migdia als baixos de 

l’edifici que al mes de novembre passat va cedir a l’Ajuntament el veí 
del poble José Luis García i que està situat al número 7 del carrer 
de la Font. 

La inauguració va anar a càrrec de l’alcalde Francesc Colomé 
i de la regidora de Sanitat i Gent Gran i presidenta del Consell del 
Poble de Llerona, Rosa Maria Pruna. L’acte també va comptar amb 
l’assistència de la regidora de Polítiques Socials, Gisela Santos, el 
regidor d’Esports, José Ramírez, i una quarantena de veïns i veïnes 
de Llerona.

Rosa Maria Pruna va explicar que el nou casal d’avis, que com-
parteix espai amb el Club Esportiu Llerona, és bàsicament un cen-
tre social on la gent gran del poble pot anar-hi a fer la partideta, a 
fer-hi un cafè, a llegir-hi la premsa del dia o a assistir a alguna de les 
activitats que s’hi organitzaran, com ara tallers i xerrades sobre sa-
lut. “L’Ajuntament l’ha arreglat perquè se’n pugui fer ús, però volem 
que la gent gran de Llerona us el feu vostre”, va dir Pruna. 

El nou local té diversos despatxos amb mobiliari, així com una sala-
menjador amb un televisor i taules amb jocs de cartes. L’Ajuntament 
hi ha fet instal·lar un aparell de calefacció i aire condicionat i ha posat 
una cafetera i una nevera a la cuina. 

E
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Parlament de Rosa Maria Pruna, presidenta del Consell del Poble

Marín substitueix Ribalta com a primer 
tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme

A 
la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament celebrat el dijous 
31 de juliol es va fer saber que, a petició del propi grup muni-
cipal del PSC, Juan Antonio Marín substitueix Esteve Ribalta 
com a primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme. Marín, 

que continua com a cap polític de la regidoria d’Activitats, Pla de Bar-
ris i Habitatge, també relleva Ribalta com a portaveu del PSC de les 
Franqueses. La regidora Gisela Santos i el regidor Josep Randos són 
primer i segon suplents, respectivament. 

Aquests canvis en els càrrecs vénen motivats per un escrit que 
van presentar tres dels quatre regidors del PSC –Juan Antonio Ma-
rín, Gisela Santos i Josep Randos– en què sol·licitaven aquestes mo-
dificacions. 

Marín va informar que l’assemblea de militants del PSC de les 
Franqueses, reunida pocs dies abans de la sessió plenària, va apro-
var amb un 90% dels vots la proposta d’expulsió del partit d’Esteve 
Ribalta per haver donat suport públic a una altra formació política, 
Nova Esquerra Catalana (NECat). Entre d’altres motius, Marín va 
referir-se a la “pèrdua de confiança” amb el seu company de partit i 
al “trencament del compromís amb la formació municipal i el Partit 
dels Socialistes de Catalunya”. 

Per la seva banda, Esteve Ribalta va denunciar les posicions que 

darrerament ha adoptat el PSC en relació al debat sobiranista i la 
distància que el partit socialista ha pres de les polítiques d’esquer-
res. Ribalta també va criticar que Marín passi a tenir un règim de 
dedicació exclusiva a l’Ajuntament. Amb la reordenació de càrrecs, 
Ribalta perd la dedicació parcial i la consegüent retribució.  

M
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Esteve Ribalta, a l’esquerra, al costat dels tres regidors socialistes
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Millores als centres educatius 
L’Escola Camins ja disposa d’un aparcament asfaltat
Aprofitant les vacances escolars l’àrea d’Obres i Serveis va asfal-
tar l’aparcament que hi ha just davant de l’Escola Camins de Corró 
d’Avall (carrer de Rafael Alberti, 4). En total hi ha 46 places d’apar-
cament en bateria, dues de les quals estan reservades a conductors 
amb mobilitat reduïda, i aproximadament unes 25 places d’aparca-
ment en filera. 

A banda d’aquesta actuació, abans de la tornada a l’escola, es 
van produir dos canvis de sentit dels carrers adjacents a l’escola per 
millorar-ne els seus accessos. En primer lloc, el passeig de la Cal-
ma ara puja fins al carrer de Rafel Alberti. En segon lloc, el carrer de 
Rafael Alberti s’ha convertit en una via de doble sentit. 

L’equip de govern ja va anunciar al Ple del 24 d’abril que s’asfalta-
ria l’aparcament de l’Escola Camins. El consistori també va explicar 
que està valorant la possibilitat de pavimentar el camí de Can Ma-
riano, que connecta l’Escola Camins amb l’avinguda de la Sagrera.

Tasques de manteniment 
Com cada estiu, les àrees d’Educació i d’Obres i Serveis han realit-
zat tasques de manteniment a les escoles i instituts del municipi. El 
pressupost en materials i reparacions ha estat d’uns 12.000 euros. 
Entre d’altres feines, s’han fet arranjaments de soldadura, guix i pin-
tura, s’han revisat les teulades i les canonades i s’ha comprovat el 

correcte funcionament de les instal·lacions d’aigua i llum. Per portar 
a terme aquestes intervencions s’ha comptat amb el suport de per-
sones contractades a través dels plans locals d’ocupació.
 
Renovació de la pintura vial 
Abans del 15 de setembre l’àrea d’Obres i Serveis també va renovar 
la pintura vial de l’entorn de les cinc escoles del municipi.

M
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L’aparcament de l’Escola Camins

Nous passos de vianants a la carretera 
de Ribes

L
’àrea d’Obres i Serveis ha iniciat les tasques per habilitar tres 
passos de vianants nous a la carretera de Ribes i al seu en-
torn, entre d’altres millores destinades a incrementar la se-
guretat viària. Les obres van començar a finals de setembre i 

es preveu que s’allarguin durant el mes d’octubre.

Les actuacions que es preveuen són les següents:  
•	 En relació als tres passos de vianants nous, es pintarà un pas 

de vianants a l’avinguda de Santa Eulàlia, just abans del túnel 
que travessa la via del tren i connecta amb el carrer d’Anna Ma-
ria Mogas, a l’alçada de la plaça de l’Estiu. També s’habilitarà un 
pas de vianants a la cantonada de la carretera de Ribes amb la 
carretera de Cànoves, concretament passada la intersecció en 
direcció a la Garriga. Finalment, es construirà un altre pas de 
vianants, en aquest cas un pas elevat, a la carretera de Ribes, 

just abans de l’encreuament amb el carrer de la Verge de Mont-
serrat en direcció a la Garriga. 

•	 Pel que fa a les voreres de la carretera de Ribes s’eixamplarà 
el tram que va des de l’estació de Renfe de Corró d’Avall fins 
passat l’aparcament de l’estació de tren i, precisament a l’altra 
banda de la carretera, s’ampliarà la vorera de la zona que ara 
ocupa la parada de l’autobús. 

•	 Per últim, les places d’aparcament que hi ha en el tram de la 
carretera de Ribes des del carrer de la Verge de Montserrat fins 
al passeig dels Til·lers canviaran de costat, de manera que els 
cotxes estacionaran quan circulin en direcció a la Garriga. 

Aquest seguit de mesures, destinades a la millora de la seguretat 
viària i a la recuperació dels carrers com a espais de convivència per 
als ciutadans i ciutadanes, responen a les peticions que els veïns i 
veïnes de la zona han fet arribar a l’Ajuntament.
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Els integrants del CF Bellavista Milan amb la copa 

Uns 800 infants i joves participen a les 
activitats d’estiu municipals

A
quest estiu, 400 infants i joves van participar en les múlti-
ples activitats organitzades des de l’àrea d’Infància i Joven-
tut. Un equip d’uns 50 educadors de lleure es va fer càrrec 
de conduir excursions, colònies i campaments en paratges 

com Camarassa i el parc natural del Montseny. Així, els petits fran-
quesins van poder participar d’activitats lúdiques i de convivència, 
d’excursions, de la pràctica d’esport i de jocs i tallers tot relacio-
nant-se i divertint-se de manera saludable. 

L’oferta del Patronat Municipal d’Esports també va ser un gran 
reclam. El Juliol Esportiu de les Franqueses va comptar amb un to-
tal de 372 nens i nenes repartits en diferents categories: prebenja-
mins, benjamis, alevins i infantils-cadets. El casal va començar el 
30 de juny i va finalitzar el 25 de juliol i, com en altres anys, es van 
utilitzar pràcticament tots els espais de què consta la Zona Esporti-
va Municipal de Corró d’Avall.
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Sortides amb caiac, una de les activitats dels campaments 

Bellavista guanya 
el 4t Trofeu Aj.

El CF Bellavista Milan va proclamar-se campió del 4t Torneig de 
Futbol Trofeu Ajuntament de les Franqueses, la final del qual es 
va disputar el dimecres 10 de setembre a la Zona Esportiva Mu-

nicipal de Corró d’Avall. Els de Bellavista, que acaben d’estrenar-se 
a la 2a Divisió Catalana, no van tenir cap problema per derrotar el 
seu rival, la US Corró d’Amunt, un equip que milita a la 4a Divisió 
Catalana. El marcador final, amb un 5-0, era força explícit del que 
havia passat al terreny de joc. Amb tot, els de Corró d’Amunt es van 
guanyar el lloc a la final després de guanyar per sorpresa per 1-2 el 
CE Llerona, equip que també juga a 2a Catalana. 

Classes de natació 
gratuïtes

D
urant aquest curs 2014-2015, el Programa Escolar de 
Promoció Esportiva (PEPE) que ofereix el Patronat Municipal 
d’Esports als centres educatius del municipi inclourà 
classes de natació gratuïtes als alumnes de primer de 

primària. L’Ajuntament ha volgut que el programa de natació escolar 
sigui una prioritat i que tots els alumnes hi puguin accedir, amb 
l’objectiu que no hi hagi cap nen que no pugui aprendre a nedar.

Les classes de natació es faran a les instal·lacions del Complex 
Esportiu Municipal, a la Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall. 
Aquesta és la principal novetat del PEPE, que com en cursos ante-
riors també ofereix activitats com handbol, bàsquet, tennis, tir amb 
arc o un ajut per al transport a una sortida a la natura.

Aposta per la 
recollida selectiva

L
’àrea d’Obres i Serveis ha comprat 16 contenidors nous per a 
la recollida selectiva dels residus en esdeveniments com les 
festes majors o altres activitats multitudinàries del municipi. 
Cada color serà per una matèria: verd per al vidre, groc per 

als envasos, marró per a la matèria orgànica, blau per al paper i 
cartró, i gris per al rebuig.
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Comencen les obres d’urbanització de 
la plaça d’Espanya

T
al com estava previst, el 18 d’agost es van iniciar les obres 
de remodelació de la plaça d’Espanya de Bellavista. Les 
obres d’urbanització consisteixen a integrar la plaça a nivell 
de carrer amb l’objectiu d’eliminar-ne el seu aïllament. Amb 

aquesta actuació els vehicles i els vianants circularan al mateix ni-
vell però els vianants tindran la màxima prioritat. 

Les tasques van iniciar-se amb la delimitació de la primera fase 
amb tanques, la modificació dels senyals de trànsit i la implantació 
de les parades d’autobús provisionals. Durant la primera setmana 
es va procedir a la retirada dels elements i l’arbrat de la plaça i la 
setmana següent es va fer l’enderroc de l’estructura alçada. Actu-
alment continuen les obres per soterrar-hi els serveis i aplanar el 
terreny per poder-hi posar el nou paviment a sobre.

La remodelació de la plaça d’Espanya té un pressupost de 
684.215,13 euros (IVA inclòs) i no suposa cap cost per a l’Ajuntament, 
ja que una meitat es pagarà a través d’una subvenció del Pla Únic 
d’Obres i Serveis (PUOSC) i l’altra, per mitjà d’una subvenció del Pla 
de Barris. Ambdues subvencions són finalistes, és a dir, que no es 
poden destinar a altres finalitats i si no s’accepten es perden i es 
concedeixen a altres municipis. 

Paral·lelament a aquesta actuació es millorarà l’asfaltat dels 
carrers de Rosselló i de Barcelona i es substituirà l’arbrat d’aquest 
últim.

En una primera fase es va enderrocar l’estructura central alçada

M
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Nou bar a la Zona Esportiva de Llerona

A
l mes de setembre van començar les obres per construir un 
bar amb terrassa i dos lavabos a la Zona Esportiva de Lle-
rona. Les obres, que s’espera estiguin enllestides a mitjan 
octubre, també inclouen la instal·lació d’una claraboia que 

cobrirà el passadís entre vestidors per protegir l’espai de la pluja.
El bar i els serveis s’han construït amb uns mòduls prefabricats 

a la banda est del camp de futbol, a prop de l’accés del públic i al 
costat d’uns mòduls prefabricats existents. Entre el mòdul del bar 
i magatzem i el mòdul dels serveis hi haurà una terrassa coberta 
amb una pèrgola permeable de fusta i acer que farà ombra. Aquests 
mòduls estaran al nivell del camp de futbol, i aprofitant el desnivell 
del sòl, a sota s’hi construirà un soterrani que servirà de magatzem. 
En total, la nova superfície constarà de 43,20 m2.

La realització del projecte és a càrrec de l’empresa Microarqui-
tectura. Més endavant s’iniciarà el procés per a la concessió del bar. Imatge virtual del mòdul des de la banda est

OFICINA D’INFORMACIÓ DE LES OBRES
L’empresa constructora té una oficina d’informació als baixos 

del número 18 del carrer d’Aragó. Us hi podeu adreçar en horari 
de 9 a 14 h, de dilluns a divendres. Amb tot, també disposen d’un 

telèfon a través del qual es poden fer consultes fora de l’horari 
d’oficina. És el 638 554 834 (Diana Palacios)
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Mercè Masjuan amb Baldiri Pericas, un dels veïns de Marata entrevistats

M
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Mercè Masjuan 
publica un llibre 
sobre Marata

E
l poble de Marata és protagonista del nou llibre que ha es-
crit Mercè Masjuan, Descobrint Marata. Del poc que en sabem, 

encara en sabem prou. Masjuan explica la història del poble 
franquesí, un passat ignorat en alguns aspectes que inclou 

costums i anècdotes allunyades de l’actualitat. Les fonts per docu-
mentar el llibre han estat articles de premsa de l’època i documen-
tació de l’arxiu municipal, però la font més destacada ha estat la 
memòria oral. L’autora s’ha entrevistat amb avis de Marata, que han 
ajudat a recuperar la vida del poble a través dels seus records.

Entre els assumptes que tracta el llibre hi consten, per exemple, 
dades geogràfiques de Marata, la seva activitat econòmica, el seu 
patrimoni arquitectònic i l’ambiental i altres apunts històrics que van 
des l’arribada de l’electricitat fins a la Guerra Civil.

Lliris a la vorera 
de Corró d’Amunt

A 
finals del mes de juliol es va instal·lar una zona enjardinada 
amb lliris al nucli urbà de Corró d’Amunt, just arran de 
la carretera de Cànoves. L’actuació es va fer a petició del 
Consell del Poble, que el 2012 va demanar a l’Ajuntament 

que retirés els pins que hi havia perquè aixecaven el terra, fet que 
també causava desperfectes a les propietats dels veïns. Aprovat 
per votació, es va decidir que s’hi faria una zona enjardinada que no 
perjudiqués. Durant el condicionament de l’espai es va aprofitar per 
arranjar els desperfectes de la vorera.

S’arranja el torrent 
de Santa Margarida

A
l mes de maig un petit foc va afectar el torrent de Santa 
Margarida, a Llerona. Durant el mes de juliol passat l’Ajun-
tament va realitzar una neteja en profunditat del tram del 
torrent afectat, eliminant massa arbòria i arbustiva que es 

trobava dins la llera.
L’eliminació dels arbres del torrent ja estava prevista amb ante-

rioritat, però el foc va obligar a fer-hi una neteja més intensa. També 
s’hi va substituir el tram de tanca de fusta afectada pel foc, es va 
esbrossar el camí que baixa fins a la font i es va netejar la canal de 
recollida d’aigua del camí.

L’Associació Maná 
col·laborarà per 
repartir aliments

L
’àrea de Polítiques Socials tirarà endavant un conveni amb 
l’entitat sociocultural Associació Maná per al repartiment 
d’aliments. La col·laboració neix amb l’objectiu de donar 
suport a aquelles famílies que es troben en una situació 

desfavorida econòmicament. L’Associació Maná té previst portar a 
terme el repartiment d’aliments obtinguts per la Fundació Banc dels 
Aliments i d’altres convenis que pugui generar amb supermercats 
i empreses alimentàries. En conseqüència, l’equip de Polítiques 
Socials ha considerat necessari establir unes bases de col·laboració 
perquè el col·lectiu de persones usuàries de Serveis Socials, amb 
pocs recursos econòmics, se’n puguin beneficiar.
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Avis centenaris

E
l diumenge 7 de setembre, Francisco Jiménez Campoy, de 
Llerona, va celebrar el seu 105è aniversari. A banda de la 
seva família, també el van voler felicitar l’alcalde, Francesc 
Colomé, i la regidora de Sanitat i Gent Gran, Rosa Maria Pru-

na, que el van obsequiar amb un ram de flors. 
Amb els seus 105 anys, en Francisco és el tercer home més gran 

de Catalunya, per darrera d’un home de Blanes i un altre de la Gar-
riga.

Els representants de l’Ajuntament també van celebrar, a Corró 
d’Avall, l’aniversari d’Ignacio Abad Ruiz, que en va fer 102 el 31 de 
juliol. Nascut a Viana de Duero, l’Ignacio viu a les Franqueses des 
del 1985. 

Ignacio Abad Ruiz envoltat de la seva família 

E
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Francisco Jiménez Campoy acompanyat pels seus familiars

Una Diada reivindicativa

P
er segon any consecutiu, les Franqueses va commemorar la 
Diada Nacional de Catalunya reivindicant el dret a decidir. La 
conferència de l’11 de setembre va anar a càrrec del peri-
odista valencià Vicent Sanchis. Sota el títol 10 de novembre: 

l’endemà, la xerrada va pretendre fer una reflexió sobre els possibles 
escenaris que es poden desencadenar després del 9 de novembre, la 
data fixada per a la celebració de la consulta. 

Acabada la conferència a la sala de plens de l’Ajuntament, la co-
mitiva municipal i el públic assistent van desplaçar-se fins al passeig 
del Tagamanent per participar a la tradicional ofrena floral al monò-
lit en record de la gesta de l’Onze de setembre de 1714. Fins a una 
vintena d’entitats i partits polítics municipals van dipositar els rams 
davant del monòlit. 

Enguany, el president de la Taula pel Dret a Decidir de les Fran-
queses, Pere Rosàs, va lliurar a l’alcalde, Francesc Colomé, el 
manifest pel Dret a Decidir del Poble de Catalunya signat per les 
entitats i els grups polítics del municipi  que donen suport a la con-
vocatòria de la consulta del 9 de novembre. 

Per tancar els actes de celebració de l’11 de setembre es va can-

tar l’himne nacional, Els Segadors, amb l’acompanyament del grup 
Els Garrofers. Finalment, es va oferir un piscolabis per a tothom i 
una audició de música tradicional.

X
. S

ol
an

as

Alguns dels assistents ja venien preparats per participar a la V
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BELLAVISTA 

Totes les fotografies 
al Flickr 
Ajuntament 
de les Franqueses

Comenta i comparteix 
les imatges del municipi

MARATA

CORRÓ D’AMUNT

[ reportatge fotogràfic ]
les nostres festes majors
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LLERONA

CORRÓ D’AVALL
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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

FELICITEM ESCòCIA I REGNE UNIT. Des de CiU volem felicitar els escocesos i els britànics per la lliçó de democràcia que van donar a Europa 
i al món amb el referèndum d’independència celebrat el dia 18 de setembre. La votació és la mostra més clara que les urnes i la democràcia 
són la manera correcta de resoldre les diferències al segle XXI. VOTAR NO DIVIDEIX, VOTAR UNEIX. El referèndum escocès es va desenvo-
lupar amb total normalitat amb una convivència exemplar entre els partidaris del Sí i del No i amb un respecte absolut pel resultat final. La 
votació a Escòcia, que va comptar amb una participació del 85%, demostra que en un estat de dret el vot i la democràcia no divideixen, sinó 
que serveixen per unir, per clarificar i perquè tothom pugui defensar la seva posició. Després de la jornada electoral el procés català queda 
reforçat perquè Escòcia i Regne Unit ens han ensenyat el camí per resoldre els conflictes de manera plenament pacífica i democràtica.

NOSALTRES ELS SOCIALISTES DE LES FRANqUESES FEM UNA FORMA DIFERENT DE FER POLÍTICA. El PSC formem part d’un govern 
local, tenim projectes que tiren endavant, prenem decisions en una línea de consens, però preservant els principis de solidaritat i justícia 
social per anar mes enllà. La nostre feina es parlar, escoltar i prendre nota de tot i cadascun dels temes que ens arriben, el diàleg amb tots 
i totes les persones, al carrer, al mercat, al bar, en tots els llocs on convivim, i esperem respostes a les coses relacionades amb el nostre 
entorn, als nivells, socials, culturals, econòmics, mantenint-nos al seu costat i participar en les solucions. La nostra implicació amb les as-
sociacions i entitats, recolzant i donant a conèixer les problemàtiques socials, les mancances de recursos i l’ajuda que ha d’esdevenir de les 
administracions. Els Socialistes treballem en el present per guanyar el futur, i portem com objectiu el compromís amb la societat.

EL GOVERN MUNICIPAL ES REDUEIX. L’exalcalde i número dos del govern municipal, Esteve Ribalta, ha estat destituït de tots els seus càr-
recs i sou per dedicació per desavinences en el grup socialista, que tindrà com a cap de llista a les properes eleccions municipals un regidor 
de l’Ajuntament de Granollers molt més proper a la direcció del partit i al municipi veí. Amb aquesta destitució es trenca el pacte bucòlic que 
s’intentava vendre sense èxit i que va trencar-se primer amb la sortida d’ERC del govern i ara amb la destitució de Ribalta, amb la qual el 
govern pretén rentar la mala imatge que ha anat acumulant. Els canvis de persones en els partits majoritaris no serà suficient per frenar la 
davallada en el nombre de vots que estan patint CiU i PSC, ja que ara recullen allò que han sembrat en aquests tres anys, en què només s’han 
preocupat dels interessos dels partits i de les persones, deixant de banda els interessos generals.

ELS qUI ASSISTIM ALS PLENS VEIEM qUE COSTA MOLT qUE S’APROVIN  PROPOSTES qUE NO SÓN DE L’EqUIP DE GOVERN. Sabem que 
governar és difícil. Però, amb quins criteris es prenen les decisions? Estan consensuats? El cert és que poc compten els criteris dels qui 
representen un ampli sector del municipi. Per aquest i altres motius no ens sembla prou representativa la manera com està muntat el 
procés de decisions al nostre ajuntament. Per això ens atrevim a imaginar un ajuntament més transparent, que promogui decididament la 
participació de la gent i de les associacions en la cosa pública. (=república). Invitem a tothom a reflexionar, a expressar-se i a debatre sobre 
quin poble volem, a quina societat aspirem, quina convivència entre veïns, el paper dels joves, com es redistribueix la riquesa perquè tothom 
visqui dignament. Participem en la marxa del nostre poble amb els mitjans que tenim, o creant-ne de nous.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

DIVERSIDAD. En las últimas dos décadas, los cambios económicos, culturales y sociales han sido espectaculares en España. La sociedad ha 
pasado de una cierta uniformidad a una diversidad importante, que se refleja en la composición de su población. La diversidad es un asunto 
complejo pero, contrario a ser un contratiempo, veámoslo como una expresión de nuevos retos, nuevas oportunidades y buenas prácticas. 
Si acertamos en su enfoque, podremos convertir la diversidad en una fuente de valor social. Por el contrario, la intolerancia puede llegar a 
ser un cáncer para la sociedad. Si hay algo que nos honra a las personas es la flexibilidad; entender que a pesar de diferencias en ideales 
políticos, religiosos, etc., podemos convivir en paz bajo el mismo techo. Quienes no entienden esto son quienes van a los extremos, no saben 
de convivencia y buscan confrontación. Se puede vivir en paz si hay respeto. ¡Unidos siempre sumamos!  

TORNAREM A VÈNCER! Vaig participar, com molts de vosaltres, de la V del dia 11. Vaig tenir la sort de ser al vèrtex, a tocar de l’escenari i 
poder seguir l’acte per una pantalla gegant, a més de ser-ne part. Impressionant! La gentada, la “disciplina”, l’actitud,... El poble, alegre i 
combatiu, torna a ser allà on toca. A més, a aquestes alçades de la partida, tots sabem allò que des d’Esquerra ja vàrem avançar fa mesos. 
Juguem a camp contrari, amb àrbitres venuts, amb joc brut, i el camí no serà fàcil. A Les Franqueses, mentrestant, el govern va perdent 
efectius i pes. Tot i que encara li resten vuit mesos per poder fer feina, ja sabem que els “grans projectes” ens els trobarem pendents quan 
esgoti el seu mandat. I tindrem una tardor d’aigua. Esquerra ha demanat formalment documentació dels tractes entre Sorea i l’Ajuntament. 
Tenim preus nous i canonades antigues. El manteniment s’acostuma a fer després de la fuita. Us en mantindrem informats.

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

L’ALCALDE NO VOL qUE VOTV GRAVI ELS PLENS DE L’AJUNTAMENT. En el darrer ple del mes de juliol, des de PxC varem sol·licitar que la 
televisió VOTV vingués a gravar les sessions plenàries per retransmetre al poble a través de la televisió diferents moments del ple, però l’al-
calde, Francesc Colomé, va manifestar que no feia falta la presència de la televisió en els plens. Així que, la moció no va prosperar amb els 
vots en contra del l’equip de govern (CiU, PSC, PP i UPLF) i també amb el vot en contra del partit polític d’ERC. Per tant, des de PxC intentarem 
difondre, dins dels nostres recursos, els temes que es debaten en el Ple per considerar que és indispensable que el poble en sigui coneixedor 
per ser d’interès públic. Perquè volem una televisió que ens costa uns 90.000 euros l’any per televisar festetes i a on indica l’alcalde?



[ espectacles ]

IX Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars

A BABEL AMB PATINET
Cia. La Puntual     

11 d’octubre 
18 h Casal Cultural de Corró d’Avall 
Recomanat a partir de 3 anys. Durada: 40 minuts

Una comèdia de titelles que a través del riure i la cançó vol fer 
reflexionar petits i grans sobre la diversitat cultural i la incidència 
negativa dels rumors. 

Idea original i interpretació: Néstor Navarro
Direcció: Eugenio Navarro

BOOM
Chapertons Còmic Teatre   

18 d’octubre 
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Recomanat per a tots els públics. Durada: 1 h 

Tres personatges i un univers creatiu sense límits. Són animals, 
vehicles, màscares, instruments de música. Són imprevisibles.

Autors: Ernest Tarradas, Carles Torrano i Jordi Bardavio
Direcció: Angel Alonso
Interpretació: Ernest Tarradas, Kike Hernández i Jordi del Rio

LA FILLA DEL SR. BIANChI
Cia. Brif, Braf, Bruf

25 d’octubre 
18 h Casal Cultural de Corró d’Avall 
Durada: 50 minuts. Recomanat a partir de 4 anys

El món dels contes és a punt de desaparèixer. Cada cop hi ha menys 
nens que en vulguin escoltar i la filla del senyor Bianchi ho vol 
evitar. Espectacle basat en Contes per telèfon de Gianni Rodari. 

Idea original: Queralt Casasayas i Robert González 
Interpretació: Magda Puig, Queralt Casasayas i Bàrbara Roig

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 
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Xerrada: “Recuperació del sòl pèlvic” a càrrec 

de Noelia Fernández, mare, fisioterapeuta 

uroginecològica, assessora de lactància i port

17.30-19 h Sala 2-3 del Centre Cultural de 

Bellavista

Org. Associació Espai Nadó-Espai Infant 

Espais de lectura: visita de l’autora Sílvia Soler i 

comentari de la seva novel·la L’estiu que comença

19 h Biblioteca Municipal

02 dijous

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

Espai Zero: concurs de sandwich creatiu. 

Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@

lesfranqueses.cat

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

03 divendres

Espai Zero: taller de dansa del ventre. 

Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@

lesfranqueses.cat

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

08 dimecres

Ruta turística cultural: Corró d’Avall, Llerona 

i la Garriga. Inscripcions: Centre Cultural de 

Bellavista (938 405 781) i Centre Cultural Can 

Ganduxer (938 466 506)

9 h Sortida des del Centre Cultural de Bellavista i 

Centre Cultural Can Ganduxer

Org. Centres municipals de joves

04 dissabte

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

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

8 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt 

Festa de la Germandat a les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt. Inscripcions: fins al 3 d’octubre. 

Preu: 12,50 euros i 8 euros per als socis i els 

nens i nenes. Informació: 649 030 820 (Maria 

Àngels Pou)

12.30 h Missa i cant dels goigs 

14 h Dinar de germanor

17 h Sardanes amb la Cobla Iluro

Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

1r Concert dels cors de les Franqueses per a 

l’Assemblea Nacional Catalana 

19 h Teatre Auditori de Bellavista 

Org. Associació d’Intercanvis Socials i Culturals 

05 diumenge

La rotllana: parlem amb Miryam Massó, mare, 

assessora de lactància, doula i especialista en 

criança respectuosa. Activitat programada amb 

motiu de la Setmana Mundial de la Lactància 

17.30-19 h Sala 2-3 del Centre Cultural de 

Bellavista

Org. Associació Espai Nadó-Espai Infant 

Xerrada: “Previsions econòmiques del procés 

d’independència” a càrrec de Josep Soler, de la 

sectorial d’economistes de l’ANC

19.30 h Can Font-Centre d’Art i Noves 

Tecnologies 

Org. ANC de les Franqueses 

09 dijous

Espai Zero. Ítaca: planetari digital. Els menors 

de 9 anys han d’anar acompanyats d’un adult 

17-18 h Centre Cultural de Bellavista (horari 

infantil)

19-20 h Centre Cultural de Bellavista (horari 

juvenil, a partir de 12 anys)

Espai Zero. Ítaca: taller de robòtica. 

Inscripcions: prèvies a la Biblioteca Municipal. 

Activitat adreçada a majors de 12 anys

18-19 h Centre Cultural de Bellavista

10 divendres

homenatge a la nostra gent gran de Bellavista 

(65 anys o més). Inscripcions: a partir del 20 de 

setembre al Centre Social i Cultural. De dl a dv, a 

partir de les 18 h, i ds, de 10 a 13 h

8 h Centre Social i Cultural de Bellavista

Org. AV de Bellavista

11 dissabte

Espai Zero: taller per donar-se a conèixer. 

14 dimarts

Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@

lesfranqueses.cat

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

Sortida a Milpins. Tarda per gaudir de la tardor

17.30-19 h Parc de Milpins (Corró d’Avall)

Org. Associació Espai Nadó-Espai Infant 

Xerrada: “L’agricultura en una Catalunya 

independent” amb Pep Riera i Andreu Farré, 

d’Unió de Pagesos, i Rosa Maria Pruna, d’Asaja

21 h Centre Cultural de Marata

Org. ANC de les Franqueses 

16 dijous

Espai Zero: taller de scrap. Informació: 938 404 

624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

17 divendres

Excursió al sot d’en Bac al Figaró. Inscripcions: 

Centre Cultural de Bellavista (938 405 781) i 

Centre Cultural Can Ganduxer (938 466 506)

9 h Sortida des de l’estació de Renfe de Corró 

d’Avall 

Org. Casals infantils municipals 

1a Festa del vi

10 h Rambla de la carretera de Ribes

18 dissabte

Concert: Elissa, gran reyna. Bcn, 1708-1714. Amb 

Mireia Latorre, soprano; Peter Krivda, viola de 

gamba; i Núria Jaouen, clavicèmbal

10 h Església de Santa Coloma de Marata

Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata

Espectacle musical  a càrrec del grup Flors i 

Violes. Activitat adreçada a persones majors de 

65 anys

17.30 h Casal Cultural de Corró d’Avall

Matança del porc

(tot el dia) Consell del Poble de Llerona

Org. Penya Barcelonista de Llerona

19 diumenge
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[ agenda ]

Taller de creació amb família: decorem capses 

amb diferents materials

17.30-19 h (lloc a determinar)

Org. Associació Espai Nadó-Espai Infant 

Xerrada: “Catalunya i Europa” a càrrec de Josep 

Maria Boixareu i Salvador Jové

19.30 h Can Font-Centre d’Art i Noves 

Tecnologies 

Org. ANC de les Franqueses 

23 dijous

Les Golfes, Nit Jove: música, concursos i molt 

més

18.30 h Centre Cultural de Bellavista 

Org. Centres municipals de joves

24 divendres

Cloenda de la restauració del Congost. 

Comprovació dels resultats de la restauració 

ecològica del riu després d’un any de feina del 

voluntariat. Informació: info@associaciohabitats.

cat / www.associaciohabitats.cat 

10 h Camí de Can Pep de Llerona (davant de 

l’aguait d’ocells del riu Congost)

Org. Associació Hàbitats

El Tast de La Mitja. Recorregut de 10 km que 

surt de la Garriga, travessa les Franqueses i 

Canovelles i arriba a les pistes d’atletisme de 

Granollers. Categories: femenina i masculina. 

Hi haurà servei d’autobusos de Granollers a la 

Garriga, el dissabte a partir de les 9 h des de 

les pistes d’atletisme. Qui el vulgui fer servir ho 

haurà de fer constar a la butlleta d’inscripció. 

El preu del bitllet serà 2 euros. Inscripcions: 

fins al 19 d’octubre o quan s’assoleixin els 5.000 

inscrits. Preu: 15 euros amb xip groc, 18 euros 

amb xip blanc de lloguer, 25 euros la inscripció 

més el xip groc. Informació: eltast.lamitja.cat

10.30 h Sortida des de l’avinguda del Mil·lenari 

de Catalunya cantonada amb el carrer de Jacint 

Verdaguer de la Garriga

Org. Associació Esportiva La Mitja 

Festa: Ara és l’hora

19 h Centre Cultural Can Ganduxer 

Org. ANC de les Franqueses 

25 dissabte

Espai Zero: què fer aquest Nadal. Informació: 

938 404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat

18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

28 dimarts

hora del conte: Lletraferit a càrrec de la 

rondallaire Sandra Rossi

17.30 h Biblioteca Municipal

Juguem: celebrem la castanyada. Es convida els 

assistents a portar berenar per compartir 

17.30-19 h (lloc a determinar)

Org. Associació Espai Nadó-Espai Infant

30 dijous

Espai Zero. Ítaca: taller de còmic. “L’univers de 

la ciència ficció” a càrrec de l’il·lustrador Miguel 

Ángel Sepúlveda. Inscripcions: prèvies a la 

Biblioteca Municipal. Activitat adreçada a majors 

de 12 anys

17.30-19 h Centre Cultural de Bellavista

Castanyada a Marata

21 h Centre Cultural de Marata

Org. Centre Cultural de Marata

31 divendres

ACTIVITATS 
www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitats-

esportives-i-de-lleure

PRESENTACIÓ DEL DOCUMENTAL 

BELLAVISTA, PLE DE VIDA! 

Divendres 3 d’octubre a la plaça Major 

19.30 h Cercavila a càrrec d’Always drinking 

marxing band. Recorregut: plaça d’Espanya, 

carrer de Girona, carrer de Ponent, passeig 

d’Andalusia i plaça Major

20.15 h Plantada de bèsties amb la 

col·laboració del Grup de Diables Els 

Encendraires 

20.45 h Sopar compartit i música. Es convida 

els assistents a portar menjar per compartir

21.30 h  Presentació i projecció del 

documental a càrrec de la Taula d’Entitats 

per a la Millora de Bellavista

Col·l. Departament de Territori i Sostenibilitat 

de la Generalitat de Catalunya 

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS 

Diumenges 5, 12, 19 i 26 d’octubre

11-13 h Circuit de Cal Gabatx

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta 

2n CONCURS DE DIBUIX DE PESSEBRES 

VIVENTS 

Els dibuixos s’han de lliurar abans del 15 

d’octubre. Les bases es poden consultar a 

www.pessebresvivents.cat.

Org. Associació Coordinadora de Pessebres 

Vivents de Catalunya

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)

VI PASSATGE DEL TERROR I V 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 4 euros per l’entrada al passatge

Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt
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CURSOS I TALLERS
www.lesfranqueses.cat/actualitat/cursos

“Si a l’octubre plou, 
el rovelló mou”

“ENTRENA LA MITJA”

De setembre a febrer 

Dl, dc i dv de 20 a 21 h Zona Esportiva 

Municipal de Corró d’Avall

L’entrenament es farà per grups segons 

nivells. Inscripcions: gratuïtes a l’oficina 

del Patronat Municipal d’Esports. Places 

limitades

Org. Club d’Atletisme A4 el km 

CASALS INFANTILS MUNICIPALS 

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

Manualitats, jocs, ludoteca, contes, danses, 

cançons, xanques, excursions, festes 

populars, convivències, etc. 

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

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

fer treballs en grup, fer deures o estudiar

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

jocs, sortides, festes populars, etc. 

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

Centre Cultural de Bellavista (centrejoves.

bellavista@lesfranqueses.cat); dt i dj al 

Centre Cultural Can Ganduxer (centrejoves.

corro@lesfranqueses.cat); i dv alterns

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

PROGRAMA D’INFORMACIÓ I DINAMITZACIÓ 

ALS CENTRES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

(PIDCES)

El PIDCES és un programa que pretén 

apropar-se als joves instal·lant un punt 

informatiu als instituts, durant l’hora 

d’esbarjo, per tal que els joves puguin dirigir-

s’hi per a tot tipus de consultes. Aquest mes 

d’octubre el programa es reinicia als instituts:

•	 El Til·ler: dt de 10.55 a 11.25 h 

•	 Lauro: dv de 10 a 10.30 h i d’11 a 11.30 h

Informació: 938 404 624 / pidces@

lesfranqueses.cat

Els actes de l’agenda queden subjectes a 

possibles canvis. Consulteu el web municipal: 

www.lesfranqueses.cat/actualitat

ESPAI ZERO

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

Bellavista

•	 “Dimarts d’enginy”: jocs de taula i cre-

ació

•	 “Dimecres de consulta”: informació i 

assessorament sobre temes d’ensenya-

ment i formació  

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

Infromació: 938 404 624 / pij.franqueses@

lesfranqueses.cat

CURSOS A CORRÓ D’AMUNT 

•	 Pintura 

Del 2 al 30 d’octubre

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) 

•	 Curs de 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 30 de desembre 

Dt de 20.30 a 21.30 h 

Preu: 20 euros/trimestre. Inscripcions: 

609 120 832 (Rosa Estrada) 

Totes els cursos s’imparteixen a les Antigues 

Escoles de Corró d’Amunt

Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

ESCOLA DE TEATRE 

Del 13 d’octubre al 21 de juny

Horaris i grups:

•	 Dilluns, de 17 a 18.30 h, al Centre Cultu-

ral Can Ganduxer: grups de 3 a 5 anys, de 

6 a 8 anys i de 9 a 12 anys

•	 Dijous, de 17 a 18.30 h, al Centre Cultural 

de Bellavista: grups de 3 a 5 anys, de 6 a 8 

anys i de 9 a 12 anys

•	 Dijous, de 18.30 a 20 h, al Centre Cultural 

de Bellavista: grup de 13 a 18 anys

•	 Divendres, de 19 a 20.30 h, al Centre Cul-

tural de Bellavista: grup d’adults

Preu: 23 euros mensuals. Inscripcions: fins 

al 6 d’octubre. Es poden formalitzar dl, dc i 

dv, de 10 a 13 h, i dt i dj, de 16 a 18 h, tant al 

Centre Cultural de Bellavista com al Centre 

Cultural Can Ganduxer. Informació: 600 531 

833

TALLER DE RECERCA DE FEINA

Dt d’11 a 13h

CURSOS DE FORMACIÓ 

Taller per a emprenedors: “D’on surten les 

idees” (sessió única)

30 d’octubre 

Dj de 9.30 a 11.30 h 

Mòdul d’hostaleria-cambrers (3a edició)

De dl a dv de 9 a 13 h 

Tots els cursos s’imparteixen a Can Ribas-

Centre de Recursos Agraris

Inscripcions i informació: 938 443 040 / 

dinamitzacio@lesfranqueses.cat

TALLER DE MEMòRIA 

Del 2 al 4 de desembre 

Dj de 16.30 a 18 h Centre Social per a la Gent 

Gran de Llerona (carrer de la Font, 7)

Activitat adreçada a persones majors de 65 

anys. Inscripcions: obertes. Informació: 938 

616 360 / sanitat.gentgran@lesfranqueses.cat

CURS D’INFORMÀTICA 

Inici de les classes: 7 d’octubre al Casal de 

Gent Gran Les Franqueses, (avinguda de 

Santa Eulàlia, 7) 

Activitat adreçada a persones majors de 65 

anys. Inscripcions: obertes

Col·l. Casal de la Gent Gran de la Generalitat 

de Catalunya, Diputació de Barcelona i 

Associació de Gent Gran de les Franqueses 

TALLER DE PhOTOShOP 

Del 13 de novembre al 18 de desembre 

Dj de 18 a 19.30 h Espai Zero, Centre Cultural 

de Bellavista 

Iniciació al retoc fotogràfic per a joves de 17 

a 30 anys. A càrrec de la fotògrafa Montse 

Martos. Preu: 15 euros. Inscripcions: a 

partir del 14 d’octubre a l’Espai Zero. Cada 

jove haurà de portar el seu portàtil amb el 

Photoshop instal·lat. Informació: 938 404 624 

/ pij.franqueses@lesfranqueses.cat




