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Des de mitjans del mes de
maig l’Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor
(OMIC) de Corró d’Avall
ha canviat el dia d’atenció
al públic. Així, doncs,
l’Oficina situada a l’edifici de
l’ajuntament, ofereix atenció
presencial els dimarts, en
comptes dels dilluns. L’horari
continua sent de 10 a 13 h.

[ telèfons d’interès ]
Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania
(SAC) de l’Ajuntament. Carretera de Ribes, 2.
938 467 676
Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania
(SAC) de Bellavista. Plaça d’Espanya, 5.
938 615 435

Pel que fa a l’OMIC de
Bellavista, situada a les
dependències municipals de
la plaça d’Espanya, continua
rebent les visites dels usuaris
els dimecres, de 10 a 13 h.

Horari de les oficines:
De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h
Dimarts i dijous de 16 a 18 h

Emergències
Policia Local. 938 467 575
Mossos d’Esquadra. 112
Policia Nacional. 091
Bombers. 112
Ambulàncies-Urgències. 112
Sanitat Respon. 061
Hospital General de Granollers.
938 425 000
Sanitat (demanar hora al metge)
CAP Corró d’Avall. 933 268 901
CAP Les Franqueses. 933 268 901
Transports (atenció al client)
Autobusos Sagalés. 902 130 014
Renfe. 902 320 320
Serveis (atenció al client)
Endesa. 800 760 909
Estabanell Energia. 900 250 260
Gas Natural. 902 200 850
Sorea. 902 250 070
Altres
Correus. 938 495 955
Deixalleria. 937 445 058
Jutjat de Pau. 938 465 578
Notaria. 938 468 611
Recollida de mobles i estris vells. 900 101 338
Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona de Corró d’Avall.
934 729 194
Tanatori de Granollers. 938 618 230
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Millorem la distribució
Si viviu a les Franqueses i no rebeu aquest butlletí a casa
vostra o us arriba en mal estat, feu-nos-ho saber:
938 467 676
comunicacio@lesfranqueses.cat
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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ editorial ]

[ sumari ]

L’any passat us vam demanar que, si ho
volíeu, aportéssiu idees i propostes en
què ens indiquéssiu com voldríeu que
l’Ajuntament acabés l’edifici, actualment en fase de construcció i de progressiva degradació, que actualment
es coneix amb el nom de Centre Cultural de Corró d’Avall. Aquesta va ser la
primera fase del segon procés participatiu que ha engegat l’equip de govern
durant aquesta legislatura. El primer,
com sabeu, va ser el del parc del Falgar
i la Verneda, el projecte del qual es va
aprovar inicialment a través de la Junta
de Govern Local fa poques setmanes.
En breu, es treurà a concurs públic la
seva realització. Així doncs, començarem a transformar aquest espai en una
gran zona verda amb tot tipus de serveis
relacionats amb la natura i respectuosos amb el medi ambient, tal com vau proposar
majoritàriament.
Ara, en aquesta segona fase del procés participatiu del Centre Cultural de Corró d’Avall,
i després que n’hàgiu rebut tota la informació a casa, us convidem a votar la proposta
que us agradi més de les tres que han quedat finalistes després que la Comissió de Valoració analitzés totes les idees rebudes i en seleccionés les tres millors en base a criteris
de flexibilitat i polivalència, dimensió i sostenibilitat econòmica. Les tres propostes
són ben diferents entre elles: la primera s’ha definit com a “sociosanitària, cultural i
esportiva” i inclou com a principals serveis un Centre d’Atenció Primària, una biblioteca municipal i un pavelló poliesportiu i, deixeu-me que em posicioni a nivell personal,
l’opció que crec més adient per al nostre municipi. La segona, que porta per títol “dinamització econòmica i social”, pretén ubicar-hi una superfície comercial, un mercat
municipal i un centre de negocis; pel que fa a la tercera, “protecció de l’edifici, sense
definició d’usos actuals”, proposa una actuació per protegir les estructures de l’edifici a
l’espera que en un futur s’hi puguin ubicar diferents usos.
Heu de saber que desitgem que hi participi el major nombre possible de franquesins i
franquesines. Per això us ho hem posat fàcil. Només cal que introduïu la butlleta amb la
proposta que considereu més adient dins el sobre amb franqueig pagat que us arribarà
a casa i la dipositeu en una bústia de Correus. Però si ho preferiu la podeu portar en mà
a les oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC) que hi ha a Corró d’Avall i a Bellavista o els propers dissabtes a les urnes que estaran instal·lades al mercat de Corró
d’Avall. Teniu temps fins al 30 de juny.
Us demanem, doncs, que valoreu les tres propostes finalistes, que hi reflexioneu i feu
arribar el vostre vot amb l’opció que us agradaria que tirés endavant. Des de l’equip de
govern que encapçalo us he de dir que ens comprometem a respectar l’opció que surti
escollida i a cercar tots els mitjans i recursos de finançament possibles per fer-la realitat. De nou, agraeixo la vostra implicació amb aquest projecte i us animo a participar en
la darrera fase del procés. Construïm el nostre municipi entre tots. Vosaltres decidiu!

04-11
ACTUALITAT
L’Ajuntament pavimentarà l’aparcament
del davant de l’Escola Camins

12-13
REPORTATGE
FOTOGRÀFIC
Sant Jordi i 24è Concurs Literari
12a Caminada Popular
25a Fira de Sant Ponç i 8a Cantata
Escolar

14-15
GRUPS
POLÍTICS

17-19
AGENDA
7a Romeria del Rocío
30a Diada del Joc i de l’Esport
28a Cursa de Bellavista
7a Festa Jove de la Música
Festivitat del Corpus Christi
20è aniversari dels Diables Els
Encendraires

Francesc Colomé i Tenas Alcalde
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[ actualitat ]
El consistori ampliarà els ajuts per a
l’adquisició de llibres i material escolars

E

l 24 d’abril, el Ple municipal va aprovar inicialment les bases reguladores per a la concessió d’ajuts econòmics per a
la compra de llibres de text i material escolar. La proposta
va prosperar amb els vots a favor de tots els regidors i l’abstenció d’ERC.
La regidora de Polítiques Socials, Gisela Santos, va explicar que
l’aprovació d’aquestes noves bases reguladores han de substituir i
actualitzar la normativa aprovada l’any 2008 i modificada els anys
2010 i 2011 perquè, en paraules de la regidora, “els serveis municipals han de respondre a les necessitats socials existents”.
Com a novetats, la regidora Gisela Santos va emfatitzar que “les
noves bases reguladores cobriran els ajuts en l’educació infantil
perquè, malgrat que no es tracta d’una educació obligatòria, con-
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siderem important l’assistència del menor com a eina fonamental
per a promoure el desenvolupament integral de l’infant i facilitar la
conciliació de les diferents famílies”. També s’ampliaran els ajuts en
altres conceptes: les sortides, el material fungible i tot allò que sigui
necessari per a la seva escolarització, excepte la quota de l’AMPA.
D’altra banda, es modificaran els barems econòmics i socials per
arribar al major nombre de nens i nenes que en tinguin necessitat.
Finalment, la regidora de Polítiques Socials va ressaltar que enguany hi haurà un augment del pressupost destinat als ajuts per a
la compra de llibres de text i material escolar. L’any passat hi havia
un pressupost de 15.000 euros però finalment, degut al context de
crisi en què vivim, s’hi van destinar 21.654,74 euros. Aquest 2014 s’hi
destinaran 30.000 euros.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

L’Ajuntament asfaltarà l’aparcament de
l’Escola Camins

X. Solanas

A

l Ple municipal del mes d’abril va destacar l’anunci per part
de l’equip de govern d’asfaltar l’aparcament de l’Escola Camins de Corró d’Avall (carrer de Rafael Alberti, 4).
El grup Convergència per les Franqueses va presentar
una moció per executar les obres d’urbanització de l’entorn de l’Escola Camins però la moció no va prosperar perquè l’equip de govern
(CiU, PSC, PP i UPLF) va votar-hi en contra i els regidors de Les Franqueses Imagina i Esquerra Republicana de Catalunya es van abstenir.
L’alcalde Francesc Colomé va explicar que el govern rebutjava la
moció perquè la Junta de Govern Local, reunida el passat 3 d’abril,
ja va aprovar asfaltar l’aparcament de l’Escola així com valorar la
possibilitat de pavimentar el camí de Can Mariano que connecta
l’Escola amb l’avinguda de la Sagrera. A més, l’alcalde va subratllar
que el consistori no es planteja urbanitzar tot l’entorn de l’Escola tal
com demanava la moció de CpF.

El govern municipal descarta urbanitzar tot l’entorn de l’Escola

Les Franqueses hissa una senyera al
monument de l’Onze de Setembre

Sara M.

E

l diumenge 18 de maig va tenir lloc l’acte de col·locació d’una
senyera al monument commemoratiu dels fets de l’Onze
de Setembre de 1714, al passeig del Tagamanent de Corró
d’Avall. La celebració d’aquest acte va ser acordada pel Ple
municipal a través d’una moció presentada pel regidor Àngel Profitós
(ERC). La moció es va aprovar amb els vots de tots els regidors del
consistori a excepció del vot del regidor Josep Badia (PxC).
L’acte va començar amb l’actuació de totes les corals del municipi, que van ser convidades per cantar dues cançons cadascuna: la
Coral Harmonia i els Rocieros, ambdues de Bellavista; els Cantaires de Corró d’Amunt; la Coral Camins -de l’AMPA de l’Escola Camins- i la Coral de Gent Gran de Corró d’Avall. El regidor Àngel Profitós, encarregat de presentar l’esdeveniment, va explicar que totes
les corals van participar a l’acte sense pensar-s’ho. Profitós també
va destacar que “el fet que de les deu cançons que s’han cantat, sis
siguin en català, dues en castellà i dues en anglès, reflecteix d’una
forma molt fidel la realitat del nostre municipi i del nostre país”.
Després de les interpretacions en solitari, totes les corals i
l’agrupació de cantaires Poble que canta van entonar La balanguera
i El Cant de la Senyera, moment en què l’alcalde Francesc Colomé va
hissar la bandera catalana. L’agrupació Poble que canta té l’objectiu
d’anar aplegant cantaires de corals dels Països Catalans per participar a diversos esdeveniments amb l’objectiu d’unir forces i animar
els catalans. Actualment ja connecta més de 600 cantaires.
Per tancar l’acte l’alcalde va afirmar que “aquest 2014 tots sabem que serà transcendental per la història del nostre país” i, va
afegir, “a les Franqueses hi hem volgut participar reivindicant els
símbols nacionals de Catalunya, com ho és la senyera”.
L’alcalde va destacar que aquest acte es va fer amb el suport de
gairebé tots els grups municipals: “El municipi que vull és aquest:
un municipi on la convivència imperi en tots els àmbits i on plegats
construïm el nostre futur. A l’equip de govern que encapçalo hi treballem junts diversos partits perquè ens mou una voluntat comuna:
fer de les Franqueses un gran municipi, una referència”. “Continuarem treballant perquè aquest acte d’unitat i fraternitat perduri a les
Franqueses”, va assegurar.
Per acabar, l’alcalde va dir que en democràcia la ciutadania deci-

Amb El cant de la Senyera l’alcalde va hissar la bandera catalana

deix: “No hem de tenir por que el poble s’expressi en un sentit o en un
altre”. “Tenim dret a decidir el nostre futur”, va concloure.
Finalment, les corals i els cantaires del Poble que canta van interpretar Els Segadors.
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[ actualitat ]
L’Ajuntament de les Franqueses se
suma al projecte Reempresa

N. Maynou

E

l Centre de Reempresa de Catalunya incorpora l’Ajuntament
de les Franqueses. La presentació del projecte, una collaboració amb la patronal Cecot i la Diputació de Barcelona,
va ser el dimarts 22 d’abril a la Sala de plens de l’Ajuntament.
Reempresa és un projecte enfocat a empresaris i emprenedors
que vol incidir en la continuïtat de les empreses a través de la seva
compra-venda. Mitjançant uns Punts d’Atenció del Centre de Reempresa de Catalunya als ajuntaments catalans, Reempresa assessora
cedents d’empresa i emprenedors per tal que arribin a un acord i
no es tanqui cap de les empreses en venda sinó que se’n prengui el
relleu.
L’acte de presentació a les Franqueses va comptar amb la presència dels principals impulsors i càrrecs involucrats en el projecte:
el vicepreseident primer i president delegat de l’àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, Ferran Civil; el
president de la patronal Cecot i del Centre de Reempresa de Catalunya, Antoni Abad; l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé; i el
regidor de Dinamització Econòmica, Javier Álvarez.
Segons va explicar Antoni Abad, durant el 2013 Reempresa va
fer-se càrrec de 100 operacions. En l’actual 2014 i amb un increment
constant, ja registren una mitjana de 3 casos setmanals. El director
del Centre de Reempresa de Catalunya, Albert Colomer, hi va afegir
que fins ara s’han salvat 228 empreses des de la signatura del conveni, el setembre de 2012. Amb l’Ajuntament de les Franqueses, ja són
gairebé 30 els ajuntaments incorporats al projecte, que té un pressupost total de 323.741€ (75% per part de la Diputació de Barcelona i
25% de la patronal Cecot).
Antoni Abad concretava que la transacció de menys import que
han gestionat ha estat de 3.500€, i que la de l’extrem oposat, to-

D’esquerra a dreta: A. Abad, F. Colomé, F. Civil, J. Álvarez i A. Colomer

talment atípica, va ser d’1.000.000€. L’alcalde Francesc Colomé va
agrair a la Diputació de Barcelona, a través del seus representants,
que faci costat a projectes com aquest, en els quals han col·laborat
plegats en diverses ocasions. Per part seva, Ferran Civil, vicepresident primer i president delegat de l’àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, va constatar que la seva
col·laboració público-privada amb Cecot també és fruit de la confiança i experiència en altres projectes.
A partir d’ara, el nou servei Reempresa atendrà consultes i propostes de venda d’empresa en un Punt d’Atenció a les Franqueses
(Can Ribas-Centre de Recursos Agraris. Camí Antic de Vic, 10). Els
interessats poden consultar-ne més informació a través del seu web
(www.reempresa.org/lesfranqueses).

Nou Protocol de detecció i intervenció
de consum de drogues als instituts

L

’àrea de Polítiques Socials de l’Ajuntament, dins del Pla de
Prevenció de Drogues i Promoció de la Salut C17, ha elaborat un Protocol de detecció i intervenció en casos de consum
de drogues en menors d’edat escolaritzats als centres d’educació secundària del municipi, als instituts Lauro i El Til·ler. Aquest
Protocol, que entrarà en vigor a partir del proper curs escolar
2014-2015, pretén establir un circuit comú d’actuació entre tots els
professionals que detectin alumnes que consumeixen i/o distribueixen substàncies dins el centre educatiu. Com a objectius principals
el document marca:
• Coordinar les pautes d’actuació dels professionals que es duran
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a terme en matèria de detecció, intervenció i/o derivació als joves que estan fent ús de substàncies.
• Oferir a l’alumne possible consumidor una intervenció preventiva, educativa i/o terapèutica segons la seva situació personal
de consum.
• Dotar d’eines metodològiques els professionals i serveis que
participin del protocol, perquè puguin oferir una atenció adaptada a les necessitats de l’alumne, la família i l’entorn.
Per a la realització d’aquest protocol es va constituir una comissió
de treball entre tots els tècnics i professionals implicats per poder
treballar transversalment i integral en el disseny del circuit a seguir.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Les Franqueses, un municipi implicat
en l’educació pública
El llibre Història de l’Escola Pública a les Franqueses del Vallès
repassa i posa en valor l’evolució de l’educació al municipi

Mantenir la memòria popular viva
Anna Puig, coautora del llibre, va explicar que aquesta publicació va
sorgir d’un encàrrec que va fer-los fa dos anys el Patronat Municipal
de Cultura, Educació, Infància i Joventut i que, per tant, “s’ha cuinat

M. Viure

E

l dilluns 5 de maig al vespre la sala d’actes de Can RibasCentre de Recursos Agraris es va omplir per la presentació
del tretzè llibre de la Col·lecció Les Franqueses, Història de
l’Escola Pública a les Franqueses del Vallès, escrit per Ramon
Coma i Anna Puig.
Els autors d’aquesta nova publicació de la col·lecció del municipi
són dos veïns de Llerona compromesos amb el món de l’ensenyament. Ramon Coma és catedràtic d’Orientació Educativa i director de
l’Institut Marta Mata de Montornès del Vallès i Anna Puig és mestra i
llicenciada en Psicopedagogia.
L’acte, a més de la presentació a càrrec dels autors, va comptar
amb la participació de l’expresident Jordi Pujol així com de l’alcalde
Francesc Colomé i la regidora de Cultura, Rosa Maria Isidro.
En la seva intervenció l’expresident Jordi Pujol va fer un repàs de
l’evolució de l’escola catalana centrada en el segle passat i, especialment, en els darrers anys i mesos en què el ministre Wert ha impulsat una reforma educativa que va en contra del model d’immersió
lingüística a Catalunya.
Pujol va recordar que fa més de 100 anys, l’any 1912, Joan Sanpera i Torras, un franquesí que havia fet fortuna amb la importació
de productes colonials, va decidir destinar part dels seus diners a
obres de mecenatge. La generositat de Joan Sanpera i Torras va permetre construir un edifici modernista per instal·lar-hi l’ajuntament,
els jutjats, les escoles i els habitatges dels mestres del municipi. El
disseny de les escoles i el material de què disposaven era tan avançat per a l’època que arreu del territori català se’n parlava, ja que
fins i tot a Barcelona costava trobar una aposta tan forta per l’escola
pública. En agraïment per l’edifici cedit, Joan Sanpera i Torras va
ser nomenat fill predilecte del municipi i se li va concedir el títol de I
Marquès de les Franqueses. En paraules de l’expresident, el municipi segueix amb el compromís de defensar un model d’ensenyament
públic: “Fa 100 anys un home del poble va fer una obra poc corrent
i aquest esperit de cooperació i il·lusió avui segueix vigent a les
Franqueses amb l’edició d’aquest llibre”.

Pujol amb l’alcalde, la regidora de Cultura i els autors del llibre

a foc lent”. Puig va subratllar que “amb l’edició d’aquest llibre s’ha
pretès conservar la memòria popular i, per tant, la nostra identitat
com a poble”.
Ramon Coma, també autor del llibre, va fer una exposició molt
emotiva de la història de l’escola pública a les Franqueses amb la
projecció d’unes fotografies antigues. De fet, abans de la donació de
Joan Sanpera i Torras per construir unes escoles més grans a Corró d’Avall ja hi havia escoles públiques al municipi. Al 1863 Llerona i Corró d’Avall tenien escoles per a nens i nenes. Segons Coma,
“aquest fet és interessant perquè pocs municipis de característiques
semblants tenien dues escoles i això demostra l’interès per part de
les autoritats locals”.
El professor Ramon Coma va concloure la seva intervenció demanant que, davant dels atacs que actualment pateix l’escola catalana per part del Govern de l’Estat, tothom s’impliqui en seguir treballant per una educació pública, catalana i de qualitat, eix vertebrador
del nostre patrimoni cultural.
Els llibres de la Col·lecció Les Franqueses es poden
consultar a la Sala de lectura Can Ganduxer i a la Biblioteca
Municipal. També es poden adquirir en aquests dos equipaments
i a la llibreria L’Espolsada i la Gralla pel preu de 12 euros
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[ actualitat ]
Més de 600 alumnes visiten la Biblioteca

Biblioteca Municipal

E

l Servei de Biblioteca Municipal, en col·laboració amb l’àrea
d’Educació de l’Ajuntament, organitza un programa anual de
visites dels alumnes dels centres educatius del municipi a les
seves instal·lacions. L’objectiu bàsic és que els nens i nenes
reconeguin la Biblioteca com a un espai propi, així com contribuir al
foment de l’hàbit i el gust per llegir i en l’aprenentatge i utilització de
les biblioteques al llarg de tota la seva vida, tal com apunta el manifest de la UNESCO.
Acollits pel personal del servei municipal, els infants aprenen
des de com s’organitza la Biblioteca fins a totes les possibilitats
d’aprenentatge i d’oci que s’ofereixen. A més, aprenen a valorar-la i
a respectar-la com un espai de convivència ciutadana.
Enguany, la Biblioteca ha rebut 613 alumnes provinents tant de
les escoles bressol municipals com dels centres de primària i de secundària de les Franqueses.

Les bibliotecàries van atendre les preguntes dels nens i nenes

Les Antigues Escoles de Llerona ja
disposen de lavabos adaptats

U

na de les tasques que han estat fent les persones que estan treballant a l’Ajuntament de les Franqueses a través
dels plans locals d’ocupació és adaptar els dos lavabos que
hi ha a les Antigues Escoles de Llerona perquè puguin ser
utilitzats per persones amb mobilitat reduïda. Van començar a treballar-hi al mes de maig, sota la direcció de l’àrea d’Obres i Serveis.
L’adaptació havia d’estar enllestida abans del 25 de maig, ja que les
Antigues Escoles de Llerona són seu electoral i la ciutadania va votar-hi per les eleccions europees. També es preveu arranjar i pintar
l’arrebossat de la façana de l’edifici.
L’estat de les obres dels lavabos el van poder comprovar la vintena de veïns i veïnes que va assistir a la sessió plenària del Consell del Poble de Llerona que va tenir lloc el dilluns 12 de maig al

vespre. Entre d’altres coses, la presidenta del Consell, Rosa Maria
Pruna, va anunciar als presents que en la darrera Junta de Govern
Local l’equip de govern de l’Ajuntament havia aprovat inicialment
la modificació del projecte per a l’acabament del parc del Falgar i
la Verneda, que s’espera que es pugui començar a executar durant
la propera tardor.
Pruna també va informar que la Junta de Govern Local va aprovar
l’expedient de contractació i adjudicació per a la redacció del projecte tècnic i direcció d’obra per incorporar un mòdul de bar i lavabos
annexos al camp de futbol de Llerona. També es va aprovar el mateix tipus de proposta per a la instal·lació d’una carpa al camp de Can
Capella, situat al darrere de la Casa de la Mestra, perquè els veïns i
veïnes puguin realitzar-hi grans celebracions.

L’Ajuntament pavimenta el camí d’accés
a Can Pous de Dalt, a Llerona

L

’àrea d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat ha pavimentat el
camí públic que va des del camí del Turó de les Mentides fins
a l’accés a la finca de Can Pous de Dalt, a Llerona. L’objectiu d’aquesta actuació era donar una millor qualitat de vida
als veïns d’aquesta zona, evitant-ne la pols i sobretot els xaragalls i
els embassaments que s’hi produïen a la part baixa quan plovia. Les
obres les ha realitzat l’empresa Bigas Grup.

8

Així doncs, s’han pavimentat uns vint metres de camí i s’hi ha fet una
cuneta de mitja canya per recollir les aigües pluvials. A més, el projecte també ha inclòs la neteja i substitució d’un tram de canonada que passa per sota de l’encreuament amb el camí del Turó de
les Mentides. Tot plegat ajudarà a canalitzar molt millor l’aigua que
s’acumula en aquesta intersecció quan plou i facilitarà el trànsit dels
vehicles i persones en les dues vies.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Diverses actuacions de manteniment a
les Antigues Escoles de Marata

E. Garrell

D

urant el passat mes de maig, l’àrea d’Obres i Serveis de
l’Ajuntament de les Franqueses ha fet diverses actuacions
de manteniment a les Antigues Escoles de Marata. Ha canviat les tapes i bastiments de la fusteria que estava malmesa
pels tèrmits, ha pintat l’interior i l’exterior de l’edifici i ha fet diversos
arranjaments en el circuit elèctric.
També s’han substituït set dels arbres (negundos) que hi havia
al pati, que estaven malalts de podridura, per set moreres. De fet,
tots els arbres de la plaça tenen aquesta malaltia, però s’ha decidit
no treure’ls tots de cop per garantir que aquest estiu hi hagi ombra
en aquest espai.
Per canviar-los s’han escollit moreres que no fan fruit per tal
d’evitar els problemes de pugó, abelles, vespes i formigues que generen els fruits. L’any vinent s’acabaran de reemplaçar els negundos
i a partir d’aquest moment es realitzaran podes de formació orientades a crear pèrgoles vegetals amb les capçades per millorar l’ombra
a la plaça de Marata a la primavera i a l’estiu.
Els ciutadans van poder comprovar les reformes de les Antigues

Fotografia del moment en què es pintava l’exterior de les Escoles

Escoles de Marata el passat 25 de maig en la votació per les eleccions europees (fins ara havien de votar a Corró d’Amunt).

Montserrat Carulla omple el teatre per
la cloenda del Festival dels Amateurs

E. Garrell

E

l dissabte 26 d’abril al vespre va actuar a les Franqueses una
de les millors actrius d’aquest país, Montserrat Carulla. La
conegudíssima i veterena artista va ser al Teatre Auditori de
Bellavista, ple de gom a gom, per representar l’obra IAIA!!!
El Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut va
programar aquesta obra amb motiu de la cloenda de la VIII Mostra
d’Arts Escèniques “Festival dels Amateurs”, que s’ha portat a terme
al municipi entre els mesos de gener i abril. Aquest cicle, que ja fa
vuit anys que dura, té l’objectiu de fomentar la difusió teatral dels
grups d’aficionats.
Un cop acabada la representació, l’alcalde de les Franqueses,
Francesc Colomé, i la regidora de Cultura, Rosa Maria Isidro, van
repartir els diplomes de participació i els premis de 540 euros a
cadascuna de les sis companyies que van representar una obra a la
Mostra. El premi de l’espectador, la votació per a l’elecció del qual
que va ser molt renyida, el que demostra l’alt nivell de les obres
presentades, se’l va endur el Centre Sant Vicenç, de Sabadell, que

Carulla va fer un encès discurs a favor de la independència

havia representat l’obra Molt soroll per a no res.
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[ actualitat ]
El consistori instal·la una zona d’esbarjo
canina a Bellavista, la segona de les
Franqueses

E. Garrell

L

’àrea d’Obres i Serveis ha fet construir una zona d’esbarjo canina a Bellavista, concretament en un espai que està situat
entre el parc infantil que hi ha al final del carrer d’Aragó i les
escales que baixen fins al túnel que hi ha sota la via del tren.
Es tracta de la segona instal·lació d’aquestes característiques
que hi ha al municipi; la primera es va fer al mes de febrer a Corró
d’Avall, al darrera de l’església de Santa Eulàlia, i està tenint molta
afluència d’usuaris.
Com a Corró d’Avall, l’objectiu de la construcció de la zona d’esbarjo canina de Bellavista és que els propietaris hi puguin portar
els seus gossos a fer les seves necessitats, així com a esbargir-se
i socialitzar-se amb altres gossos. De retruc, s’afavorirà que hi hagi
menys defecacions d’animals pels carrers i places del poble.
La zona d’esbarjo canina de Bellavista té uns 320 m2 de superfície (7,5 m d’ample per 42,5 m de llarg) i està closa per una tanca de
fusta. Com a mobiliari urbà, disposa d’una font, bancs i una paperera. A més, s’ha aprofitata aquesta actuació per arreglar la tanca del
parc infantil del costat.
L’Ajuntament ha fet construir aquest equipament com a resposta
a la demanda que havien fet els veïns i les veïnes de la zona i s’ha
ubicat en aquest lloc concret perquè és un espai on habitualment s’hi
passegen força gossos.

L’espai es troba al final del carrer d’Aragó i fa 320 m2

Sancions per deixar els excrements canins a la via pública
Les sancions per no recollir els excrements dels animals de
companyia de la via pública poden arribar fins als 150 euros.
Els agents de la Policia Local són les persones autoritzades per
multar aquestes infraccions

Finalitza l’asfaltat d’un tram de 700 m
del camí de Can Cabeça
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M. Viure

E

l passat mes de maig es van acabar les obres d’asfaltat d’un
tram de 700 metres de llargada del camí de Can Cabeça, a
Corró d’Amunt. El projecte, que ha executat l’empresa Abolafio Construccions, també incloïa l’arranjament de la resta de
camí fins al terme municipal de Cardedeu.
En la part pavimentada, a banda de posar-hi l’asfalt també s’hi
han construït cunetes per recollir les aigües pluvials així com tres
trams de ressalts per fer-hi disminuir la velocitat dels vehicles al seu
pas. Les obres s’han fet amb l’objectiu d’eliminar la pols i el fang que
molesta els veïns i veïnes que hi viuen a prop. A més, també es rebaixa el cost de manteniment que tenia el camí fins ara. L’Ajuntament
espera que en una segona fase es pugui asfaltar la resta de la via.
Aprofitant que la maquinària pesada estava per la zona s’han
arranjat dos trams malmesos del paviment del carrer Major de la
urbanització Can Suquet.

Les obres d’asfaltat responen a una demanda veïnal

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Nou aparcament de vehicles al carrer
de Sant Josep de Corró d’Avall

E. Garrell

L

es Franqueses disposa d’un nou aparcament municipal de vehicles, construït al solar situat entre el carrer de Sant Josep
i el carrer de l’Alba de Corró d’Avall. Les obres, a càrrec de
l’àrea d’Obres i Serveis, s’han fet amb l’objectiu d’augmentar
les places d’estacionament en una zona que està mancada d’espais
per aparcar-hi. Sobretot el cap de setmana, a causa de l’alta ocupació de la plaça de l’Espolsada, pròxima a aquest solar.
Aquesta és una nova mesura del consistori per dinamitzar aquest
àmbit, que s’afegeix a la que ja va prendre fa mesos de tancar al trànsit rodat el tram del carrer de Sant Ponç que dóna a la plaça, des del
divendres a les 6 de la tarda fins al diumenge a mitjanit, per tal de
convertir aquesta zona de Corró d’Avall en un espai més amable per
als vianants i sense perill per als infants.
Les obres han consistit a enderrocar la tanca perimetral que
envoltava el solar, desbrossar i anivellar el terreny, pavimentar-ho
amb material reciclat tot-u (que genera menys pols que els tipus de
pedra habituals) i posar-hi un punt de llum. En total hi ha 51 places
d’aparcament, dues de les quals estaran reservades a conductors

Les obres van realitzar-se durant el mes de maig

amb mobilitat reduïda. El nou pàrquing municipal és obert les 24
hores del dia els 365 dies de l’any i l’accés hi és gratuït.

Millores a la teulada de les Antigues
Escoles de Corró d’Amunt

E. Garrell

L

’Ajuntament està arranjant la coberta de les Antigues Escoles de Corró d’Amunt, seu del Consell del Poble. Després de
comprovar l’estat de la teulada, els tècnics de l’Ajuntament
van concloure que per solucionar les filtracions d’aigua que
malmeten l’interior del local el més adient era aixecar tota la coberta, posar-hi un material d’impermeabilització (onduline) i tornar-hi a
col·locar les teules a sobre.
Està previst que les obres, que s’estan portant a terme amb la
feina de diverses persones dels plans locals d’ocupació, acabin a finals de juny.
Una vegada reparada la teulada, la voluntat és fer altres reparacions a l’interior de l’edifici, encara sense concretar. Algunes de les
feines que s’hi han de fer són tapar els forats per on s’escola l’aigua
quan plou, buidar les fosses sèptiques, canviar les aixetes que degoten o, tal com han demanat en alguna ocasió els veïns i veïnes a les
reunions del Consell del Poble, pintar les parets del local. També es
repassarà la coberta de l’edifici afegit que acull l’escenari del teatre

Les Escoles, en plena reparació de la coberta per evitar goteres

i la de l’edifici que uneix l’escola i la casa de la mestra.
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[ reportatge fotogràfic ]

SANT JORDI
24è CONCURS LITERARI

12a CAMINADA POPULAR

12

25a FIRA DE SANT PONÇ
8a CANTATA ESCOLAR

Totes les fotografies
al Flickr
Ajuntament
de les Franqueses

Comenta i comparteix
les imatges del municipi
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[ grups polítics ]
ajuntament de les Franqueses del Vallès

Francesc Colomé
Portaveu del Grup Municipal Convergència i Unió
Al nostre programa electoral hi diu: DONAREM EL PROTAGONISME A LA CIUTADANIA. Una vegada tancat el procés participatiu del parc del
Falgar i la Verneda, el primer de la història de les Franqueses, ara, tots el franquesins/es podran votar durant el juny una de les tres propostes finalistes per recuperar i definir els usos del Centre Cultural de Corró d’Avall. Des de CiU Les Franqueses també hi volem dir la nostra i
creiem que la proposta més beneficiosa per al municipi és la PROPOSTA 1, “sociosanitària, cultural i esportiva”. Arran del fort creixement
de Corró d’Avall necessitem un nou CAP amb ampliació de serveis i així poder destinar les dependències actuals a serveis de l’Ajuntament.
També necessitem un nou pavelló ja que el de la Zona Esportiva Municipal està a causa de la bona salut dels nostres clubs. Finalment, necessitem una nova biblioteca que doni servei als alumnes de l’institut El Til·ler, a les escoles i a la població més propera. VOSALTRES DECIDIU!

Esteve Ribalta
Portaveu del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya
EL PROCÉS PARTICIPATIU SOBRE EL FUTUR DE L’ESPAI DEL TEATRE AUDITORI DE CORRÓ D’AVALL ja està en marxa. Tots els veïns i veïnes majors de 16 anys podran votar quina de les tres propostes sorgides de la ciutadania considera millor. El temps ha demostrat que l’obra
iniciada per CiU al 2006 estava sobredimensionada per al nostre municipi i que va ser una bona opció aturar l’obra, i no enterrar els 9 milions
d’euros que ara deuríem, com ha passat a altres municipis que tenen infraestructures que no utilitzen i no poden mantenir. L’alternativa ja
la vàrem proposar des del PSC en el seu moment, i ja l’hem posada en marxa aquest 2014 com a regidor de l’àrea d’urbanisme: rehabilitar
l’actual Casal Parroquial a través d’un conveni amb la parròquia per tal de disposar d’un espai sostenible i dimensionat a les necessitats de
les Franqueses, on hi tindran cabuda tant activitats escolars i d’entitats locals, com espectacles més importants de l’àmbit cultural.

Francesc Torné
Portaveu del Grup Municipal Convergència per Les Franqueses
LA PORTA DE LA VERGONYA. Moltes vegades es fan coses injustificades per complir desitjos o interessos personals. Recentment ho hem
vist amb el tema de la porta instal·lada al camí públic de Can Morera. De cop i volta, fa més de dos anys, van instal·lar la porta sense permís
i els veïns van reclamar al Consell del Poble i a l’Ajuntament, però no en van treure res. Ara fa uns mesos la van instal·lar a l’altre costat
del pont, impedint l’accés i que les persones puguin creuar per damunt la via. Posteriorment, es va informar que la porta s’havia de treure i,
finalment, l’Ajuntament ha acabat donat permís per decret de l’alcalde sense que l’hagin demanat i sense sancionar qui va instal·lar-la fa dos
anys sense permís. D’aquesta manera el govern ha callat les crítiques, però això no passa a la resta de ciutadans. En aquest cas el regidor
d’Urbanisme era un dels interessats.

Grup Municipal Les Franqueses Imagina
ELS PROCESSOS “PARTICIPATIUS” DEL FALGAR I DEL CENTRE CULTURAL DE CORRÓ D’AVALL. LFI vam mostrar desacord quant al contingut i a la forma en el procés “participatiu” del Falgar, però estàvem disposats a participar i donar suport al procés sempre que s’ajustés mínimament al que per nosaltres significa participació ciutadana. Pensem que no es van considerar les nostres opinions en el cas del Falgar i que
en res ha millorat la quantitat, ni la qualitat participativa en el cas del Centre Cultural. Poden dir que la proposta final ha estat escollida per
la ciutadania, però creiem que no ha existit voluntat real del govern municipal de motivar la implicació veïnal. Participar requereix disposar
de tota la informació, per debatre, per compartir problemes i solucions. Tant en un procés com en l’altre, si hi ha hagut participació, ha estat
del govern municipal i d’uns pocs ciutadans, però no pas de la ciutadania de les Franqueses. www.lesfranquesesimagina.org
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Javier Álvarez
Grup Municipal Partit Popular
EN DINAMIZACIÓN ECONÓMICA, CADA VEZ MÁS SERVICIOS. Estamos orgullosos de poder ofrecer a todos los franquesinos un nuevo servicio: REEMPRESA. Es un nuevo modelo de crecimiento empresarial que involucra emprendedores, empresarios y empresas. Cuando una empresa lleva tiempo funcionando, tiene una trayectoria significativa y ha creado su propia historia, es muy triste que por algún motivo tenga que
cerrar, desaprovechando todo el esfuerzo que ha implicado su creación y desarrollo. Mediante la web www.reempresa.org/lesfranqueses,
los emprendedores pueden ver y elegir empresas en traspaso siempre y cuando puedan garantizar su continuidad, liberándolos del proceso
de su creación inicial. REEMPRESA es un proyecto por el cual Dinamización Económica pone en contacto a cedentes de empresa con emprendedores a través de un procedimiento totalmente transparente e imparcial para las dos partes. ¡REEMPRESA asegura éxito empresarial!

Àngel Profitós
Portaveu del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya
EL GOVERN HA TROBAT LA MANERA DE TANCAR EL PROCÉS ”PARTICIPATIU” PEL CENTRE CULTURAL. És com quan, en demanar un
tallat te’l porten descafeïnat, amb llet descremada i sacarina (un desgraciat, en diuen) i tant tard que ja és fred. Quan Esquerra va mostrar
el descord en com estàvem fent les coses marxant del govern el procés estava dissenyat. S’han mig respectat les formes, però res més. El
grup que ha triat les 3 propostes finalistes no ha integrat, escoltat, ni informat a cap regidor de l’oposició. Ha estat un fidel reflex de la manera de fer d’aquest govern municipal. Pel que fa a les alternatives no sé quina és més engrescadora. Els nostres botiguers seran feliços si
els hi posem un nou centre comercial al mig del poble. La sanitat catalana haurà d’esperar que s’acabi el procés de la nostra independència
per disposar dels recursos que implica l’altra proposta. I no fer res és una manera elegant de passar el mort als que vindrem al darrera.

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

Josep Badia
Portaveu del Grup Municipal Plataforma per Catalunya
NOUS CONSELLERS A ENTORN VERD, SA. Quan el sr. Francesc Colomé va prendre el càrrec d’alcalde de les Franqueses del Vallès, va manifestar que volia treballar conjuntament amb tots els regidors inclosos els de l’oposició. Evidentment, després de 2 anys les seves actuacions
demostren que no és així, com per exemple, a la societat Entorn verd SA de la qual tots els partits érem consellers. El sr. Colomé ens ha
destituït de consellers al sr. Torné i a mi, i ha nombrat 3 consellers: un d’Unió, en Ferran Jiménez, i dos del partit socialista, en Juan Antonio
Marín i José Antonio Aguilera. És evident que comencen a haver-hi nous pactes entre CiU i PSC.
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“Si el febrer riu,
el fred reviu”

[ agenda ]

Caminant per Corró d’Amunt. Activitat d’entre
dues i tres hores de durada. Cal portar l’esmorzar. Inscripcions: 938 710 621 (Glòria Puig)
8 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

08 diumenge
Sortida cultural: Itinerari literari Victus d’Albert
Sánchez Piñol. Es realitzarà una visita literària
a Barcelona seguint l’argument de la novel·la.
Preu: 15 euros. Places limitades. Inscripcions i
informació: Biblioteca Municipal / 938 404 388 /
biblioteca.franqueses@lesfranqueses.cat
9.15 h Sortida del Centre Cultural de Bellavista
48a Festa d’homenatge a la vellesa de Corró
d’Avall
11.45 h Concentració dels assistents a la plaça de
l’Església de Corró d’Avall
12 h Missa solemne amb acompanyament d’orgue
i coral a l’Església de Santa Eulàlia
14 h Dinar de germanor i ball a l’Hotel Ciutat de
Granollers. Preu: gratuït per a l’homenatjat (a
partir de 70 anys) i 25 euros, l’acompanyant
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

13 divendres
Cloenda CE Llerona. Sopar de final de temporada
20 h Antigues Escoles de Lleona
Org. CE Llerona

14 dissabte
30a Diada del Joc i de l’Esport. Durant tot el dia
es celebraran partits de cloenda de les activitats
anuals del Patronat Municipal d’Esports
9 h Zona Municipal Esportiva de Corró d’Avall

Toni Cruz

Concert coral amb intervencions de la coral del
Casal d’Avis Badalona-Nova Lloreda i la coral
del Casal de Gent Gran Les Franqueses
17.30 h Teatre Auditori de Bellavista

16 dilluns
Jornada esportiva de primària. Activitats de cloenda i torneig amb els alumnes de 6è de Primària
de les escoles del municipi
9 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall
11è Concurs del Cartell de Festa Major. Exposició de les obres presentades i elecció del cartell
guanyador per a la Festa Major del 2014
19.30 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

18 dimecres
Concert de fi de curs. Audició dels alumnes de
totes les agrupacions corals i instrumentals des
de Bàsic 1 fins a aprofundiment
19 h Teatre Auditori Bellavista
Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany

15 diumenge

19 dijous

28a Cursa de Bellavista. Recorregut de 10 km.
Obsequi de la bossa del correor que inclou
una samarreta i unes malles curtes i sortejos.
Inscripcions: 14 euros (amb xip propi) i 15 euros
(amb lloguer de xip) al web www.cursabellavista.
com o a les botigues l’Aire i Illa Esports
9 h Plaça Major de Bellavista
Org. Grup Fondistes Bellavista

Concert fi de curs. Audició dels alumnes de
Sensibilització I, II i III
18 h Escola Municipal de Música Claudi Arimany
Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany

X. Solanas

Monòleg de Toni Cruz, monologuista de la Paramount Comedy (1r Cicle de Monòlegs). Entrada
lliure. Informació: 938 405 780 / infanciaijoventut@lesfranqueses.cat
22 h Centre Cultural de Bellavista (Espai Zero)

Festa de final de curs de l’Escola BellavistaJoan Camps
18 h Actuacions dels alumnes al Camp de futbol-7
de Bellavista
19 h Acomiadament dels alumnes de 6è de
Primària
20 h Sopar i disco-mòbil al pati de l’Escola
Bellavista-Joan Camps
Org. AMPA i Escola Bellavista-Joan Camps

X. Solanas

01 diumenge

Recollida d’aliments
9-13 h Plaça Major de Bellavista
Org. Taula d’Entitats per la Millora de Bellavista

20 divendres
7a Festa Jove de la Música a la plaça de l’Espolsada. Totes les activitats són gratuïtes
18 h Petits i joves talents de l’Escola Municipal
de Música Claudi Arimany, exhibició de danses
a càrrec d’EnDansa, masterclass i exhibició de
teles acrobàtiques a càrrec de Teles en escena,
masterclass i exhibició de hiphop, zumba i salsa a
càrrec de Moving
20 h Actuació: Les reines del Pop a càrrec de
l’Escola de Maquillatge i Caracterització Estudi
Imatge, lliurament de premis dels articles dels
alumnes dels instituts per la Revista Garbuix,
concert del 25è aniversari de la Revista Garbuix :
Albert Solà, Empty Cage i Acció
Col·l. Revista Garbuix
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[ agenda ]cultural ]
28 dissabte

FESTIVITAT DEL CORPUS CHRISTI
22 de juny

Festa del 20è aniversari dels Diables Els Encendraires a la plaça de l’Ajuntament
11-13 h “20 proves endiablades: tallers i jocs per
a nens i joves”
18.30 h “El conte dels Encendraires al voltant del
foc”
19 h “Empapera la foguera amb els teus desitjos”
19.15 h Passada de la Flama del Canigó
19.30 h “Porta estris de casa i fes-la petar amb
els ritmes dels timbalers”
20 h “La coixinada dels diables: porta un coixí vell
i participa”
21.30 h “Fes de petard a la traca dels Encendraires”, “La Petardà” i acte commemoratiu dels 20
anys dels Encendraires
21.45 h Encesa de la foguera
22 h Sopar popular
23.30 h Concert per ballar amb Germà Negre i,
per tancar la Festa, Dj Barretina Sound Sistem
Org. Diables Els Encendraires

Campanya de donació de sang a les Franqueses
9-13 h Unitat mòbil al davant de l’entrada del
Complex Esportiu Municipal de Corró d’Avall
Org. Banc de Sang i Teixits del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya

A la parròquia de Santa Eulàlia de Corró
d’Avall
6 h Confecció de catifes entre els veïns i veïnes de la zona i rodalies a l’avinguda de Santa
Eulàlia i als carrers del voltant
18 h Missa solemne i, a continuació, processó
i benedicció amb el Santíssim Sagrament. En
acabar, xocolatada per als nens i nenes
Org. Agrupació Santa Eulàlia de Corró d’Avall

X. Solanas

23 dilluns

Revetlla de Sant Joan a la plaça Major de Bellavista
21 h Botifarrada
23 h Ball popular, música en viu
Org. AV Bellavista

Festa del 3r aniversari Associació Espai NadóEspai Infant: grup d’animació infantil, jocs d’aigua, espai per a nadons, berenar i regals
18-20 h Plaça de l’Espolsada
Org. Associació Espai Nadó-Espai Infant Les
Franqueses, Grup de Lactància i Criança Respectuosa

7 de juny
10 h Sortida del Centre Cultural de Bellavista
amb parada a la plaça de l’Ajuntament per a
la recepció de l’alcalde i els regidors
13 h Arribada al bosc de Can Ribas-Centre de
Recursos Agraris
13.30 h Acte inaugural
14.30 h Dinar
18 h “Misa rociera”
20 h Actuacions vàries
00 h Rosari en honor de “Nuestra Senyora del
Rocío”
8 de juny
14 h Dinar
18 h Tornada a Bellavista
Org. Hermandad Rociera de Bellavista

Nit de ratpenats al Congost. Descobriu la fauna
nocturna del riu Congost dins del projecte de restauració fluvial del tram de Llerona. En primer
lloc, s’oferirà una xerrada introductòria i, un cop
es pongui el sol, es farà una passejada nocturna
pel riu per buscar ratpenats. Jornada gratuïta.
Inscripcions: prèvies al 934 213 216 / info@associaciohabitats.cat
20 h Antigues Escoles de Llerona
Org. Associació Hàbitats
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M. Viure

26 dijous

TORNEIG CF BELLAVISTA MILAN
14 i 15 de juny
(tot el dia) Zona Esportiva Municipal de Bellavista i de Corró d’Avall
Torneig amb tots els equips del Club
Org. CF Bellavista Milan

M. Viure

7a ROMERIA DEL ROCÍO

A la parròquia de Sant Mamet de Corró
d’Amunt
12.30 h Missa solemne cantada pel poble i,
seguint les catifes a l’entorn de l’església,
processó i benedicció amb el Santíssim
Sagrament
Org. Veïns i parròquia de Sant Mamet de
Corró d’Amunt
ESPAI NADÓ I INFANT
17.30-19 h Sala 2-3 del Centre Cultural de
Bellavista
05 dj: Taller de portanadons a càrrec de
Gemma Guillamón, mare, doula, assessora
de porteo i de lactància
12 dj: Taller de creació amb família: “Plastilina casolana”. Inscripcions: abans del dia 10 de
juny a lesfranqueses.espai.nado@gmail.com
19 dj: La Rotllana: parlem...
26 dj: Juguem amb aigua! Activitat a l’aula
d’entorn rural Ca Puxi (Carretera del Camí de
la Serra, Ca l’Esmandia. Cànoves i Samalús)
Org. Associació Espai Nadó-Espai Infant
PROGRAMA DE CAMINADES “BELLAVISTA
PAS A PAS”
D’octubre a juny
Dt i dj Oficina del Pla de Barris de Bellavista
Inscripcions: gratuïtes i obertes tot l’any.
Informació: 938 616 221 / pladebarrisbellavista@lesfranqueses.cat

“Per Sant Pere
“Si eli Sant
febrer
Feliu,
riu,
l’avellanael
surt
freddel
reviu”
niu”

INSCRIPCIONS OBERTES PER A LES ACTIVITATS D’ESTIU
LLEURE
• Casals infantils municipals d’estiu a
Bellavista, Corró d’Amunt, Corró d’Avall
i Llerona
• Casal infantil municipal d’estiu amb
colònies a Fogars de Montclús (el
Montseny)
• Campaments d’estiu per a joves a Camarassa (Lleida)
Inscripcions: del 26 de maig al 6 de juny
Informació: 938 405 780 / infanciaijoventut@
lesfranqueses.cat
ESPORTS
• Juliol Esportiu
• Cursets de tennis (Escola de Tennis i
Pàdel Jordi Plana)
• Cursets de pàdel (Escola de Tennis i
Pàdel Jordi Plana)
• Campus de futbol (CE Llerona)
• Campus de futbol (CF Bellavista Milan)
• Torneig futbol set (Arogest)
• Campus d’hoquei Gabi Cairo (Club
Hoquei Les Franqueses)
• Campus d’iniciació a l’hoquei (Club
Hoquei Les Franqueses)
• Stage d’estiu de tennis i pàdel (Club de
Tennis Els Gorchs)
• Casal d’estiu (Club de Tennis Els Gorchs)
• Cursets intensius-activitats aquàtiques
(Complex Esportiu Municipal)
• Cursets intensius-activitats físiques
(Complex Esportiu Municipal)
Inscripcions i informació: del 26 de maig al 5
de juny per al Juliol Esportiu. Per a la resta
d’activitats podeu contactar amb l’entitat
organitzadora o bé consultar la informació al
web municipal www.lesfranqueses.cat
EXPOSICIONS DE PINTURA
Trossos de llum, obres de Tomàs Sunyol.
Entrada lliure
Del 10 de maig al 27 de juny
De dc a dv 17 a 20.30 h i dissabtes d’11 a
13.30 h Galeria d’art Artemisia
Org. Galeria d’art Artemisia, Art&Tendències
SEMINARI D’ART: IMPRESSIONISME
3, 10 i 17 de juny
Dt de 19 a 21 h Galeria d’art Artemisia
Preu: 30 euros. Imprescindible reservar
plaça. Informació: www.artemisiacultura.com
Org. Galeria d’art Artemisia, Art&Tendències

CONEIX LES FRANQUESES
Del 9 al 20 de juny
• Sessions de coneixement de l’entorn
els dies 9, 10, 11, 12 i 13 de juny:
Sessió català-àrab: de 9.30 a 11.30 h al
Centre Cultural de Bellavista
Sessió català-francès-dialectes
subsaharians: de 17 a 19 h a les oficines
de l’àrea de Polítiques Socials (carrer
d’Aragó, 24)
Sessió català-castellà: de 19 a 21 h a les
oficines de l’àrea de Polítiques Socials
(carrer d’Aragó, 24)
• Taller d’acollida al català els dies 16,
17, 18, 19 i 20 de juny de 18 a 20 h a les
oficines de l’àrea de Polítiques Socials
(carrer d’Aragó, 24)
Curs de coneixement de l’entorn adreçat a
persones i/o famílies nouvingudes interessades a aprofundir en el coneixement del
municipi i el seu entorn, així com en els seus
serveis i recursos. Inscripcions i informació:
prèvies a l’àrea de Polítiques Socials del carrer d’Aragó, 24. Bellavista / 938 465 862
HORARI EXTRAORDINARI DE LA SALA D’ESTUDI DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Amb l’arribada dels exàmens, del 15 de maig
al 22 de juny, la Biblioteca Municipal amplia
l’horari de la seva Sala d’Estudi:
Dt, dc, ds i dg de 10 a 13.45 h
De dl a dg de 16 a 22 h
El dia 3 de juny la Biblioteca estarà tancada
durant el matí
Els caps de setmana l’entrada a la Biblioteca
és per la cafeteria del Centre Cultural de
Bellavista (carrer de Navarra)
CURS DE POWER POINT (12 h)
3, 5, 10 i 12 de juny
Dt i dj de 17 a 20 h Biblioteca Municipal
Inscripcions: obertes. Informació: 938 404 388
/ biblioteca.franqueses@lesfranqueses.cat
EXPOSICIÓ DE BÈSTIES DE FOC
Del 9 al 20 de juny a l’entrada de l’Ajuntament
Amb motiu del 20è aniversari dels Diables Els
Encendraires del municipi
Org. Diables Els Encendraires
CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS
Diumenges 1, 8, 15, 22 i 29 de juny
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

CASALS INFANTILS MUNICIPALS I CENTRES
MUNICIPALS DE JOVES
De setembre a juny
• Casals infantils municipals
• Centres municipals de joves
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
SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL, ESPAI
ZERO
Dt, dc i dj de 18 a 20.30 h Centre Cultural de
Bellavista
Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat
CURSOS A CORRÓ D’AMUNT
• Tai-txi
Del 3 al 17 de juny. Dt de 18.45 a 19.45 h
• Pintura
Del 2 al 30 de juny. Dl i dj de 17 a 19 h
• Cant coral
Del 6 al 27 de juny. Dv de 20.30 a 21.30 h
Informació: 938 710 621 (Glòria Puig)
Tots els cursos s’imparteixen a les Antigues
Escoles de Corró d’Amunt
Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt
TALLER CLUB DE FEINA
Recerca de feina i introducció de dades a
borses de treball i elaboració de CV i a/e
Dt d’11 a 13h Can Ribas-Centre de Recursos
Agraris
CURSOS DE FORMACIÓ
• Creació i disseny pàgines web (iniciació)
Del 30 de juny al 23 de juliol
Dl i dc de 9 a 13 h Can Ribas-Centre de
Recursos Agraris
• Taller per a emprenedors: Viabilitat
econòmica (sessió única)
26 de juny
Dj de 9.30 a 11.30 h Can Ribas-Centre de
Recursos Agraris
Preinscripcions i informació: 938 443 040 /
dinamitzacio@lesfranqueses.cat
Els actes de l’agenda queden subjectes a
possibles canvis. Consulteu el web municipal
MÉS INFORMACIÓ:
www.lesfranqueses.cat
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