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[ telèfons d’interès ]
Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania de
l’Ajuntament. Carretera de Ribes, 2
938 467 676
Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania de
Bellavista. Plaça Espanya, 5
938 615 435
Horari de les oficines:
De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h
Dimarts i dijous de 16 a 18 h

Urgències
Ambulàncies – Urgències. 112
Bombers de la Generalitat. 112
Mossos d’Esquadra. 112
Policia Nacional. 091
Policia Local. 938 467 575
Sanitat Respon. 061
Hospital General de Granollers. 938 425 000
Autobusos Sagalés (atenció al client)
902 130 014
RENFE (atenció al client)
902 320 320
Deixalleria. 937 445 058
Recollida de mobles i estris vells. 900 101 338
Oficina de Correus. 938 495 955
Jutjat de Pau. 938 465 578
Tanatori. 938 618 230
Oficina de les Franqueses de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
934 729 194
Averies
Endesa. 900 770 077
Estabanell y Pahisa Energía. 938 609 109
Repsol. 901 121 212
Sorea. 902 304 070
Movistar. 1002
Gas Natural Fenosa:
- elèctriques. 901 203 040
- gas. 900 750 750
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Segueix a VOTV la informació de la comarca i del municipi
L’Infovallès cada dia a les 10 h, a les 12 h, a les 13.30 h,
a les 20 h, a les 22 h i a les 24 h i totes les notícies de les
Franqueses cada diumenge, de les 14 a les 15 h.

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
munsa.viure@lesfranqueses.cat
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Parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt
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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ editorial ]

[ sumari ]
El cap de setmana del 14 i 15 de desembre va tenir lloc la 18a Fira mercat de
Nadal i la 9a Fira d’entitats als carrers
i places de Corró d’Avall. Milers de visitants van passejar-s’hi per comprar a la
fira d’artesans o al mercat de productes
de proximitat, veure l’exposició d’animals de granja o fer alguna de les desenes d’activitats que hi havia programades. I moltes d’aquestes persones
també van poder conèixer de primera
mà la tasca que realitzen la quarantena d’entitats franquesines que tenien un
estand a la Mostra.

Amb tot, aquesta era només una representació de la riquesa del teixit associatiu que té les Franqueses, ja que al
municipi existeixen prop d’un centenar
d’entitats. Associacions culturals, esportives, educatives. D’altres relacionades amb la
gent gran, la joventut, la salut. Amb la religió i les activitats econòmiques. I una desena
llarga d’entitats que vetllen per la diversitat cultural, l’acollida i la cooperació. I heu de
saber que hi ha entitats a cadascun dels cinc pobles que integren les Franqueses!
Com a alcalde estic molt orgullós dels veïns i veïnes del nostre municipi que formen
part d’aquestes associacions. Persones que s’organitzen per posar a l’abast dels seus
conciutadans activitats sense cap ànim de lucre, que donen el seu temps desinteressadament perquè cada setmana puguem assistir a un acte o altre en qualsevol espai públic
o equipament del municipi. Una manifestació de generositat en estat pur.
Que per molts anys puguem gaudir tots plegats de la gran malla associativa que conviu
a les Franqueses. Teniu tot el meu suport i admiració.

04-09
ACTUALITAT
L’Ajuntament i la parròquia de Llerona
signen un conveni per a la cessió d’ús
dels terrenys de l’església

10-11
REPORTATGE
FOTOGRÀFIC
Unes 8.000 persones visiten la 18a Fira
mercat de Nadal i 9a Fira d’entitats

14-15
GRUPS
POLÍTICS

Aprofito també per desitjar-vos un millor 2014. Que els vostres desitjos i projectes es
puguin fer realitat. Recordeu de fer la carta als Reis (jo com a alcalde ja l’he feta) i acosteu-vos a una de les cavalcades o recepció de patges reials que hi haurà al municipi per
entregar-la. Per cert, un emissari reial m’ha avançat que aquest any els reis de Corró
d’Avall arribaran... Volant!!! No us ho perdeu.

18-19
AGENDA
Concert d’Any Nou amb l’Orquestra
Maravella
Cavalcades de Reis
Passada dels Tres Tombs
XXII Cros Escolar i XIX Cros Popular
Francesc Colomé i Tenas Alcalde
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[ actualitat ]
L’Ajuntament i la parròquia de Llerona
signen un conveni per a la cessió d’ús
dels terrenys de l’església

Projecte de remodelació de la zona esportiva i del casal cultural
El consistori es compromet a portar a terme un projecte de remodelació dins de la zona esportiva en què es faran obres a tota la zona a
excepció del camp de futbol i s’hi construiran dues pistes de pàdel.
També es farà una remodelació interna del bar i del casal cultural. A
banda, l’Ajuntament canviarà el mobiliari infantil de l’espai de jocs i
en realitzarà el seu manteniment encara que aquest espai no estigui
dins de l’àmbit de cessió del conveni.
El projecte de remodelació respectarà l’entorn rural i el patrimoni històrico-cultural que representa l’església de Santa Maria de
Llerona. La redacció del projecte va a càrrec de tècnics de la Diputació de Barcelona i el cost de les obres oscil·larà entre els 400.000

M. Viure

L

’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, i el mossèn
de Llerona, Joan Vallicrosa, van signar el 16 de desembre un
conveni per a la cessió d’ús dels terrenys de la parròquia a
l’Ajuntament. El conveni té una durada de 20 anys i va entrar
en vigor el mateix dia 16 en l’acte de signatura que va tenir lloc a la
sala de plens del consistori.
Tal com va afirmar l’alcalde, Francesc Colomé, “després d’un any
i mig de negociacions amb la parròquia s’ha signat un conveni que ens
vincula a les dues parts, tant a la parròquia com a l’Ajuntament, però
també obliga al consistori a fer-hi una inversió important per tornar a
fer funcionar la zona esportiva de Llerona, el bar i el casal cultural”.
Per la seva banda, el mossèn, Joan Vallicrosa, va assegurar que “és
un bon conveni per a la parròquia però sobretot per al poble”.
La cessió d’ús dels terrenys inclou la zona esportiva, que actualment disposa d’un camp de futbol, pistes de tennis, pistes de petanca, una pista poliesportiva i vestidors. També inclou el bar i el casal
cultural on hi ha el teatre, a més de part del terreny de l’olivar que
serà utilitzat com a aparcament. Per a la cessió d’ús d’aquestes zones l’Ajuntament pagarà 15.000 euros anuals a la parròquia.

Diversos regidors es van reunir a la sala de plens durant l’acte

i els 500.000 euros. Tant el cost de les obres com el manteniment de
la zona anirà íntegrament a càrrec de l’Ajuntament. L’alcalde recorda
que “el projecte ja està consensuat a grans trets amb la parròquia
però encara s’està redactant” i puntualitza que “hem de ser conscients que el projecte es durà a terme per fases”.
El conveni signat també contempla treure a concurs públic la
concessió de l’explotació del bar i el manteniment de la zona esportiva.
A l’acte de signatura van ser-hi presents diversos regidors, entre
els quals, la regidora Rosa Maria Pruna, que va expressar la seva
satisfacció: “Com a presidenta del Consell del Poble de Llerona i com
a lleronina estic molt contenta que s’hagi arribat a aquest acord perquè a Llerona tindrem, a banda de la parròquia, una zona lúdica i
d’esbarjo per gaudir-ne”; i el regidor d’Esports, José Ramírez, que va
celebrar que Llerona podrà disposar d’unes instal·lacions esportives
per a la pràctica de múltiples esports.

L’Ajuntament instal·la wifi de lliure accés
a l’edifici consistorial

L

’Ajuntament de les Franqueses tindrà, des de mitjans de
gener, una xarxa wifi -Internet sense cables (Wireless Fidelity)- d’accés lliure per a qualsevol usuari. Les persones
que ho vulguin podran establir-hi connexió des de l’edifici
o, també, des de la plaça de l’Ajuntament.
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La velocitat mínima de la xarxa serà d’1 MG, tot i que variarà segons
el dispositiu connectat i la seva localització, i el seu senyal constarà com a “Ajuntament LF”. Tot i que no caldrà omplir cap mena de
registre per a fer-ne ús, hi haurà restriccions pel que fa a l’accés de
determinats llocs webs.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Humana dóna 15 bons d’ajuda a les
Franqueses per bescanviar-los per roba

E. Garrell

A

mitjans de desembre va tenir lloc a la sala de plens de
l’Ajuntament l’acte de lliurament de 15 bons d’ajuda de
l’entitat Humana al consistori perquè aquest els reparteixi
entre les persones més necessitades del municipi. Aquests
vals, que tenen un valor de 30 euros cadascun, s’han de bescanviar
per roba de segona mà a alguna de les dotze botigues que aquesta ONGD té a Barcelona i l’Hospitalet. Van assistir a l’acte l’alcalde
Francesc Colomé i la regidora de Polítiques Socials, Gisela Santos,
per part de l’Ajuntament, i Mariana Franzon i Manel Ruiz per part
d’Humana. Els membres d’Humana van agrair que els hagin deixat
situar 7 contenidors de roba per reciclar als carrers del municipi,
contenidors que han recollit en el que portem d’any més de 20 tones
de tèxtil i calçat usats. Per la seva part, Gisela Santos va recordar
que els bons d’ajuda els dóna l’àrea de Polítiques Socials a les persones en funció de les valoracions que en fan els professionals.

Des del 2011 s’han entregat 85 bons d’ajuda valorats en 2.550 euros

Encesa i increment de llums de Nadal

E

Aposta per l’eficiència energètica i el consum moderat
Com a novetat, aquest any s’ha ubicat nova lluminària a llocs més
estratègics com, per exemple, les entrades dels nuclis urbans.
Conscients de la importància de l’estalvi, els llums nous que ha
llogat l’Ajuntament funcionen amb dispositius LED i, per tant, rebaixen la despesa energètica de manteniment fins a un 60%, aproximadament.

X. Solanas

l passat 13 de desembre es van encendre, a les Franqueses,
els tradicionals llums de Nadal, que penjaran de carrers i
places fins al 7 de gener. Figures i cartells desitjant “Bones
festes” es van repartir pels punts habituals del municipi,
amb l’objectiu que tinguin presència a tots el pobles que el conformen i que es concentrin a les zones més urbanes i als equipaments
municipals.

Avet a la rotonda sud del costat de l’Ajuntament

Continua l’estalvi en l’enllumenat públic

L

a política d’austeritat en la despesa energètica municipal
que està portant a terme l’Ajuntament de les Franqueses
des del principi de la legislatura continua donant els seus
fruits. El consistori, a través de les mesures implementades

des de l’àrea d’Obres i Serveis en el marc del Pla d’estalvi i d’eficiència energètica a l’enllumenat públic, al 2013 ha rebaixat el consum
d’1,6 milions de kW fins a 1,4 milions de kW, el que representa un 12%
d’estalvi: uns 40.000 euros anuals que s’han deixat de pagar.

5

[ actualitat ]
En dos anys, el servei d’autobús dobla
el nombre de viatgers i en redueix el
cost a la meitat

N. Maynou

L

a implementació del nou recorregut del servei d’autobús
municipal de les Franqueses que l’àrea d’Obres i Serveis de
l’Ajuntament va iniciar el febrer de 2012 continua fent augmentar el nombre de viatgers. Si al 2012 ja va experimentar
un augment espectacular d’un 45% respecte les xifres de l’any 2011,
el 2013 ha tornat a pujar el nombre de viatgers que ha passat dels
16.000 als 21.000, cosa que representa un 30% més.
A banda d’aquests extraordinaris números, al 2013 l’Ajuntament
ha tornat a pagar només la meitat del cost que tenia el servei al 2011.
En concret, la despesa del servei ha passat dels 120.000 euros anuals als 60.000. El cost va poder disminuir gràcies a la reducció del
servei durant les primeres hores del matí, al migdia i les últimes
hores del vespre i a la disponibilitat per part de la Generalitat a mantenir la subvenció que aportava pel fet que s’assumeix el servei entre
Granollers i Cànoves.

Parada de l’autobús municipal a la plaça de l’Ajuntament

S’asfaltarà part del camí de Can Cabeça
de Corró d’Amunt

L

Millora dels camins rurals
En concret, es pavimentarà amb asfalt el tram inicial del camí de
Can Cabeça, al qual s’accedeix des de la carretera BV-5151 i des
del camí de Can Suquet. Aquest tram té una longitud de 500 metres
i a banda de la pavimentació, també s’hi construiran cunetes i guals
i s’hi instal·laran bandes rugoses i senyals de trànsit. Aquesta actuació s’inscriu dins el projecte de millora dels camins rurals entre
les Franqueses i Cardedeu, que també inclou l’arranjament de desguassos i cunetes i el repàs dels trencaaigües en el tram següent del
camí de Can Cabeça.
Aquest projecte també comprèn una actuació en el camí de Sant
Hilari de Cardedeu, que és la continuació del camí de Can Cabeça. Els
treballs que s’han de fer en els trams de les Franqueses s’han adjudicat a l’empresa Nadico per un import de 125.000 euros IVA inclòs.
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M. Viure

a regidora d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat, Rosa Maria Pruna, va anunciar en la sessió plenària del Consell del
Poble de Corró d’Amunt del passat mes de novembre que
l’Ajuntament asfaltaria part del camí de Can Cabeça. Pruna
va assistir al Consell juntament amb la cap d’aquesta àrea, Maria Teresa Serra, per explicar als veïns el programa de manteniment dels
camins municipals.

Camí de Can Cabeça

A la sessió del Consell del Poble també es va informar que
els veïns podrien revisar el llistat de camins que s’arreglen
actualment i que hi podrien fer aportacions, igual com amb les
bases del nou concurs per al manteniment de camins que es
redactaran en breu.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

L’Ajuntament s’estalviarà
més d’un 50% de la factura
de telefonia

A

rran de les subhastes dels serveis de telecomunicacions que es van dur a terme
el passat 3 de desembre, l’Ajuntament passarà a pagar menys de la meitat del que
està pagant actualment en serveis de comunicació de veu en ubicació permanent
i en serveis de comunicacions mòbils de veu i dades durant els propers dos anys.
L’empresa que va proposar la millor oferta per als dos lots que se subhastaven va ser Vodafone. La licitació pública d’aquests serveis es va fer, per primera vegada a l’Ajuntament de
les Franqueses, mitjançant la Plataforma Electrònica de Contractació de les Administracions Públiques (PECAP), un portal a internet que permet als ens locals i a la resta d’administracions públiques dur a terme, per via telemàtica, determinades fases de la contractació
administrativa de subministraments, obres i/o serveis. Amb aquest sistema es guanya en
transparència, ja que els proveïdors poden veure en tot moment quin era el preu guanyador
respecte el que havien de contraofertar.
Pel que fa al lot del servei de telefonia fixa, pel qual es van rebre 27 ofertes, el preu de
sortida era de 81.487,56 euros i es va adjudicar per 25.677,29 euros, el que representa un
68,49% d’estalvi. En el segon lot, el que fa referència als serveis de comunicacions mòbils de
veu i dades, el preu de sortida era de 52.106,11 euros i es va adjudicar per 42.222,21 euros. En
aquest lot, pel qual es van rebre 39 ofertes, el consistori s’estalviarà un 18,97%.
L’estalvi aconseguit ha estat, doncs, de més del 50%, atès que el preu de sortida ja era
un 20% inferior al preu actual. Així doncs, traduït en números, això vol dir que l’Ajuntament
s’estalviarà uns 100.000 euros en els dos propers anys en serveis de telefonia.

consell
del poble
de Llerona

Bon Any 2014
Arribat el nou any toca fer balanç del
que ens ha deixat el 2013. Per la Festa
Major de Llerona vam recuperar l’Himne de Llerona, una coral ens va delectar
amb la cantada de l’Himme i per tal que
tothom el pugui recordar vam posar una
placa amb la seva lletra a les Antigues
Escoles. El passat mes de novembre
vam celebrar la 3a Festa de la Mongeta
del Ganxet; una festa que s’ha fet molt
gran i diu molt del nostre poble i de les
nostres tradicions. Aquesta festa, amb
la batuda i la venda directa de les mongetes, el nostre or blanc, és única.

Explicacions de la situació
jurídica del camí i la porta
de Can Morera al Consell
del Poble de Llerona

Per a aquest 2014 tenim idees i projectes que volem portar a terme com a
Consell del Poble i com a Ajuntament.
Com a Consell del Poble volem portar a
terme els equipaments per celebrar les
nostres festes i arranjar els lavabos de
les Antigues Escoles. Com a Ajuntament
volem adequar el centre social per a la
gent gran del carrer de la Font, posar
en marxa el parc del Falgar i instal·lar
el radar demanat pels veïns al carrer de
Catalunya.

A

Tip!del Consell del Poble i
Com a presidenta
de les entitats que el conformem treballarem per millorar el nostre poble. Us
desitjo un Bon Any 2014.

causa de la polèmica sorgida al darrer Ple municipal del 28 de novembre sobre la
porta de Can Morera, i a iniciativa del secretari de l’Ajuntament de les Franqueses,
Josep Maria Amorós, l’arquitecta municipal, Cristina Fuentes, i ell mateix van ser
a la darrera sessió del Consell del Poble de Llerona, celebrada el 2 de desembre
passat, per explicar més extensament quina és la situació jurídica del camí i la porta de Can
Morera.
El secretari va començar aclarint que la seva explicació seria purament jurídica i tècnica,
i que l’informe es basava en documents consultats al cadastre i al registre de la propietat.
Mitjançant diapositives va mostrar un plànol del cadastre del 1957 en què es veu perfectament que el camí de Can Morera a partir de la via del tren està dibuixat amb uns punts discontinus, cosa que indica que ja llavors era un camí privat (els camins públics es marquen
amb una doble línia contínua). Abans de la via del tren es pot apreciar que és públic.
També van mostrar documents extrets de l’escriptura de propietat de la finca on es demostra, d’una banda, que la finca de Can Morera limita amb la via del tren, cosa que indica
que els terrenys adjacents són propietat privada, i de l’altra, que a causa de la segregació
que ha patit la propietat hi havia una servitud de pas per accedir a les altres parcel·les, fet
que prova que no hi havia camí públic. Un altre tema que l’Ajuntament té clar és que aquest
no és el camí històric que conduïa al Falgar, tal com reclamen alguns veïns, sinó que aquest
està situat a uns quants metres, al sud de la finca.
Amb tot, el secretari va explicar que la situació actual de la porta d’entrada a la finca no
s’acaba d’ajustar al planejament municipal. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha enviat un requeriment al seu propietari perquè enretiri la porta un mínim d’uns 15 metres d’on està actualment, ja que el planejament vigent no permet situar-la a més de 30 metres d’una edificació.

Llerona, gener de 2014

Rosa Maria Pruna
Presidenta del
Consell del Poble
de Llerona
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[ actualitat ]
700 jugadors a la 2a Golden Cup

X. Solanas

E

l FC Barcelona en categoria aleví, el Vila-real CF en benjamí i la Fundació Marcet en prebenjamí van ser els equips
campions de la segona edició de la International Golden Cup
organitzada per l’empresa Eventually Sport&Events. Els partits es van disputar entre el 6 i el 8 de desembre a les Franqueses
i a la Garriga. Van jugar el torneig més de 50 equips, alguns provinents d’Itàlia, com la Roma, o d’altres punts de l’Estat espanyol, com
l’Atlético de Madrid, el Vila-real o el Rayo Vallecano, i de clubs tan
destacats del futbol català com el FC Barcelona, el Cornellà, el Sant
Andreu o l’Europa; uns 700 jugadors d’entre 6 i 12 anys d’edat, que
van jugar, en camp de futbol 7, uns 120 partits en total.
Els resultats de les finals van ser els següents:
•
Prebenjamí: Fundació Marcet, 4 – EC Granollers, 0
•
Benjamí: Vila-real CF, 1 – Damm, 0
•
Aleví: FC Barcelona, 1 – UD Cornellà, 0

Les finals es van disputar a la Zona Esportiva de Corró d’Avall

La 3a Festa de la Mongeta del Ganxet
es consolida amb 800 visitants
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E. Garrell

L

a Festa de la Mongeta del Ganxet va tornar a ser un èxit de
convocatòria. Més de 800 persones van assistir el 24 de novembre al recinte del Consell del Poble de Llerona per admirar el plats que es van presentar al 2n Concurs de Cuina, per
veure l’espectacle de la batuda i la garbellada, fer el tast de mongetes amb botifarra o comprar en alguna de les parades de productes
de proximitat que s’hi van muntar. La 3a edició de la festa va tenir enguany un convidat d’excepció, Espartac Peran, el conegut periodista
del programa Divendres de TV3.
La festa que va tornar a situar Llerona com a la capital mundial de
la mongeta del ganxet va començar a quarts de dotze del matí, amb la
benvinguda que va donar als assistents Rosa Maria Pruna, presidenta del Consell del Poble de Llerona i regidora de l’àrea d’Agricultura,
Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de les Franqueses, els dos
organismes que van organitzar l’acte. Pruna va presentar també les
autoritats presents així com els membres del jurat del 2n Concurs de
Cuina, la mediàtica cuinera granollerina Ada Parellada, que regenta
el restaurant Semproniana de Barcelona; el reconegut restaurador
Jordi Roca, director del restaurant La Masia de l’Ametlla; i el cuiner
del restaurant DO de Granollers i president del Gremi d’Hostaleria
del Vallès Oriental, David Vázquez.
Abans de començar l’espectacle de la batuda i garbellada de la
mongeta, Espartac Peran va dirigir unes paraules als presents en
què va defensar el producte de proximitat català, com la mongeta del
ganxet, i va criticar “la gent que es penja l’estelada però no fa país”.
Mentre s’esperava la deliberació del jurat del Concurs de Cuina,
els assistents van poder comprar producte de proximitat a alguna de

Entrega de premis del 2n Concurs de Cuina

la desena de parades que hi havia, o posar-se a la cua per fer el tast
de les mongetes del ganxet de Llerona amb botifarra de la Garriga.
Cal dir que, tot i que es van fer més racions que l’any passat, unes
700, es va fer curt i hi va haver gent que no va poder fer el tast. Enguany, Jaume Lloreda, del restaurant Ca la Mestra, va coure 28 kg de
mongeta i 25 kg de botifarra.
A la una del migdia es va donar el veredicte del jurat del 2n Concurs de Cuina de la mongeta del ganxet. En aquesta edició s’hi van
presentar 17 plats, igual que l’any passat. Va guanyar el primer premi Rosa Portolà, amb el plat “Mar i ganxetes”, i el segon va ser per
a Paquita Grau, amb el plat “Mongetes amb botifarra i bolets”.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Èxit de la Festa de Neix l’associació
Harmonia 2.0
la Infància

E

l 21 de desembre, en el marc del programa Viu Bellavista, es
va dur a terme a la plaça Major la Festa de la Infància, organitzada des del Casal Infantil i Juvenil Municipal del Patronat
Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut amb la implicació de l’Oficina de Pla de Barris.
Va ser una matinal on els infants i famílies van ser els principals
protagonistes. Per una banda, i amb motiu de la finalització del primer trimestre, els infants del Casal Infantil Municipal van poder
compartir amb les seves famílies i companys un matí d’activitats.
Per una altra banda, també es va poder compartir la cloenda de totes les accions dutes a terme durant aquests mesos en el programa
Viu Bellavista, com són el curs de contacontes i els tallers organitzats des de les escoles i AMPA.

L

’associació Harmonia 2.0, creada recentment, té per funció la
promoció del voluntariat educatiu a les Franqueses per tal
de donar suport a aquells projectes i necessitats dels centres
escolars del municipi que actualment no estan coberts per
l’administració educativa. La nova entitat ha començat a col·laborar
en un projecte d’hort escolar i en tenen dos més en llista d’espera.
Volen atendre la demanda que se’ls ha fet des de diversos centres
per tal de classificar els llibres de les seves biblioteques. També estan intentant donar resposta a altres necessitats concretes com ara
el suport de llengua oral a alumnat nouvingut.
Si us voleu posar en contacte amb aquesta associació, ho podeu fer a través de l‘adreça electrònica voluntariat.lesfranqueses@
gmail.com.

El Pla de Barris de Bellavista atrau
ajuntaments d’arreu del territori en
una jornada tècnica

E. Garrell

A

mb el títol “A la recerca d’aliats i alternatives de finançament. Reflexió i experiències en el marc dels Plans de Barris”, el 10 de desembre al matí va tenir lloc al Centre Cultural
de Bellavista una jornada organitzada per l’Oficina Tècnica
del Pla de Barris de Bellavista. La jornada va comptar amb més de
50 assistents, la majoria tècnics i responsables polítics municipals,
provinents d’arreu del territori. La trobada tenia com a objectiu reflexionar sobre la necessitat de buscar finançament i nous aliats
per impulsar els projectes dels barris i ciutats, amb la idea de sumar esforços, més enllà de l’administració local.
Després d’una presentació per part de l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, i del responsable de l’Oficina de Gestió del
Programa de Barris, Viles i Àrees Urbanes que requereixen atenció
especial, Ramon Botey, dos catedràtics, Joaquim Solé i Joan Subirats, van introduir el marc teòric, des de les perspectives de la gestió
financera, i també des de la responsabilitat col·lectiva dels problemes i com fer-hi front. Seguidament, va tenir una taula rodona i altres activitats amb la finalitat de compartir experiències. Finalment,
el regidor de Pla de Barris de les Franqueses, Joan Antoni Marín, en

A la jornada hi van participar una cinquantena de persones

va fer la cloenda i va valorar l’acte positivament: “Gràcies al Pla de
Barris de Bellavista, estem treballant de manera transversal i amb
molta proximitat. És una experiència que ens enriqueix”.

Els Concerts de
Marata fan 40 anys

U

n 2 de desembre de 1973 es va fer el primer concert a l’església de Santa Coloma de Marata. El dilluns 2 de desembre de 2013 va fer exactament 40 anys d’aquella data. Els
Concerts de Marata, organitzats per la Parròquia de Santa
Coloma de Marata encapçalada pel mossèn Josep Cardús i amb la
col·laboració del Centre Cultural de Marata, s’han anat consolidant
al llarg de les dècades.
El darrer concert de l’any passat, el número 213, va tenir lloc el
29 de desembre.
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[ grups polítics ]
de les Franqueses del Vallès
[ajuntament
reportatge
fotogràfic ]
Unes 8.000 persones visiten la 18a Fira
mercat de Nadal i 9a Fira d’entitats

U

nes 8.000 persones van passar en algun moment per la 18a
Fira mercat de Nadal i 9a Fira d’entitats de les Franqueses,
tot un rècord d’assistència. L’esdeveniment va tenir lloc el
cap de setmana del 14 i 15 de desembre a Corró d’Avall. La
mostra, que va inaugurar el dissabte al matí l’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor de Dinamització Econòmica, Javier Álvarez, també
va aportar el seu gra de sorra per a la Marató de TV3, ja que es van
recollir 2.246 euros per a aquesta causa gràcies a les aportacions
de les persones que van tastar l’escudella de dissabte o la botifarra
de diumenge i de les que es van apuntar a fer classes d’spinning.
Els visitants van poder fer un munt d’activitats als diferents punts
d’interès que anaven des de la plaça de l’Ajuntament amb la carpa
de l’escenari, els inflables per a la canalla, la carpa amb el bestiar i
la zona on servien l’escudella i la botifarra (se’n van servir 600 i 400
raccions, respectivament), passant per la rambla de la carretera de
Ribes amb la carpa d’entitats i el mercat d’artesania, fins a arribar a
la plaça de Can Font, on hi havia les activitats esportives.
Una de les activitats que va aixecar més expectació va ser, un
any més, el cagatió, que va repartir fins a 1.150 regals per a tots
els infants que el van fer cagar. Cal destacar també que les entitats
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franquesines que tenien un estand a la fira, a banda de guarnir el seu
espai i donar informació de la seva associació, van dinamitzar amb
les seves activitats tot el cap de setmana. Des de manualitats, passant per tallers de maquillatge, de trenes africanes, mostres de dansa, concerts, activitats esportives com ara tennis, futbol, ciclisme,
escacs... La colla de diables Els Encendraires va aprofitar la fira per
presentar la renovació de la seva bèstia de foc, el Cabró; el Centre
d’Estudis Ferroviaris Via Oberta va inaugurar una maqueta de trens
nova de trinca; i l’Associació de Botiguers, Comerciants i Professionals va inaugurar la seva pàgina al Facebook.
La fira va tancar-se diumenge a la tarda amb el tradicional lliurament de premis al millor dibuix del concurs infantil i al millor estand
de la fira d’entitats. La guanyadora del concurs infantil de dibuix,
l’obra de la qual serà el motiu de la portada de la publicitat de la
fira de l’any vinent, va ser Núria Montasell, primera classificada a la
categoria de 0 a 5 anys. La segona en aquesta categoria va ser Laura
Espada. En la franja d’edat de 6 a 12 anys, va guanyar Abel Calás, i
en segon lloc va quedar el dibuix de Laia Fraile. El premi al millor
estand se’l va endur l’Associació de Botiguers, Comerciants i Professionals de les Franqueses del Vallès.

Més gent que mai es va acostar un moment o altre del cap de setmana fins a la fira
Podeu veure la galeria d’imatges al web municipal: www.lesfranqueses.cat
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[ grups polítics ]
ajuntament de les Franqueses del Vallès

Francesc Colomé
Portaveu del Grup Municipal Convergència i Unió
ACORD HISTÒRIC. Totes les forces polítiques del Parlament de Catalunya que donen suport a la celebració de la consulta encapçalades pel
President Mas van presentar el proppassat 12 de desembre l’acord històric al qual van arribar per fixar la data i la pregunta de la consulta.
Des de CiU Les Franqueses volem mostrar la nostra satisfacció i emoció davant d’aquest dia històric que dóna resposta a la voluntat que
els ciutadans de Catalunya van expressar de forma molt majoritària a les eleccions d’ara fa poc més d’un any. Una majoria molt sòlida. A
l’espera de la ratificació corresponent per part de les direccions de tots els partits polítics que han participat d’aquest gran acord (CDC, UDC,
ERC, ICV, EUiA i CUP), podem dir que aquest acord compta amb una majoria molt àmplia del Parlament de Catalunya (87 dels 135 diputats)
i que exemplifica la gran majoria que existeix a la societat catalana a favor del dret a decidir i de la convocatòria d’una consulta.

Esteve Ribalta
Portaveu del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya
Aquest mes de desembre tenim prevista l’aprovació dels pressupostos del municipi i també les noves ordenances fiscals per a l’any 2014. El
PSC de les Franqueses del Vallès hem volgut condicionar la seva aprovació al fet que tinguin un marcat caràcter social i que permetin d’una
banda generar ocupació amb recursos públics, per lluitar contra l’exclusió social, i d’una altra per generar activitat econòmica i potenciar
la creació d’ocupació i autoocupació. En el primer aspecte podem garantir una important ampliació dels plans d’ocupació que hem generat
a partir del sacrifici d’altres àrees, i que permetran a molts ciutadans treballar al municipi. També hem ampliat les partides de polítiques
socials en més de 40.000€. En l’apartat d’ordenances fiscals hem inclòs bonificacions molt importants per l’autoocupació, la creació de petits
negocis i d’empreses, que permetran la dinamització econòmica del municipi.

Francesc Torné
Portaveu del Grup Municipal Convergència per Les Franqueses
EL CIFO HA TANCAT. Sembla que ningú no ho ha anunciat ni tampoc ens ho han explicat, ni la Generalitat ni l’Ajuntament, ja que al web municipal el servei del CIFO està en actiu, malgrat que al setembre va tancar i va acomiadar els professors. Les retallades han arribat també
en un dels serveis més importants en temps de crisi econòmica i laboral, quan les persones necessiten formació específica i reciclatge per
buscar una nova ocupació i tirar endavant. Fa més de 10 anys que l’Ajuntament tenia conveni de col·laboració amb el Departament de Treball
per posar en funcionament accions formatives ocupacionals, que va concloure amb el projecte de la caserna militar, cedint l’edifici rehabilitat perquè s’implantés un servei de formació a nivell comarcal. Però de cop i volta, quan més falta fa, l’han tancat sense que ningú ho hagi
explicat. Caldria que es retallessin altres coses menys prioritàries que només interessen als polítics i al seu entorn.

Portaveu del Grup Municipal Les Franqueses Imagina
(El Grup Municipal Les Franqueses Imagina no publica el seu escrit)
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Javier Álvarez
Portaveu del Grup Municipal Partit Popular
SE HACE CAMINO AL ANDAR… Normalmente comenzamos cada año con optimismo, llenos de buenas intenciones y grandes propósitos. A lo
mejor, muchos de estos propósitos se pierden en el camino o simplemente se quedan en buenas intenciones… No obstante, en Dinamización
Económica culminamos el 2013 viendo uno de nuestros propósitos hecho realidad: el primer “Curso de Camareros”. Los estudiantes que lo
han terminado tendrán más ventajas y oportunidades de encontrar trabajo en el futuro y de esta forma reincorporarse en el mundo laboral
con mayor facilidad. Por esto mismo, animamos a los franquesinos, especialmente a los que se encuentran en situación de paro, a que vengan a Dinamización Económica y se informen, no solamente sobre este “Curso de camareros”, sino de los demás cursos que comenzamos a
principios de año, tales como los de inglés nivel básico, etc. ¡El saber no ocupa espacio; enriquece y facilita oportunidades!

Àngel Profitós
Portaveu del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya
FELIÇ 2014! A l’Ajuntament: Les Franqueses Entorn Verd en situació de fallida mentre els partits al govern ho troben bé; un ex-califa que
maquina a l’ombra perquè vol ser califa en lloc del califa actual; l’alcalde que fa veure que no ho sap perquè es pensa que en perdrà quatre
en lloc d’un; el regidor d’Urbanisme que porta un mòbil facturat a l’Ajuntament per 649,40 eurets; propostes amb errors gruixuts de fons i de
forma. Més enllà de les Franqueses: el govern d’allà, amb la complicitat d’alguns partits d’aquí, treballa cada dia per treure al nostre país i a
les persones que en formem part drets, llibertats i qualitat de vida, començant pel dret a votar si ells no ho volen. Això només ho pots arreglar tu. Quan votis tingues present el valor del teu vot i el poc que pots exercir aquest dret i vota en conseqüència. I, entre vot i vot, participa;
aporta’ns opinions i propostes. Esquerra creix cada dia, però potser encara hi faltes tu. ARA ÉS L’HORA!

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
L’ALCALDE PERMET QUE ES TALLI UN CAMÍ PÚBLIC. En el darrer Ple Municipal vam preguntar a la regidora Rosa Maria Pruna sobre la porta
que tanca l’accés al camí públic de Can Marmet i, sorprenentment, la senyora Pruna va manifestar que hi havia permís per moure la porta
i col·locar-la a l’altre costat de pont, però en realitat no hi ha permisos per fer-ho. És el segon cop que aquesta porta es canvia d’ubicació i,
tenint en compte que aquest camí dóna accés a casa del regidor d’Urbanisme, Esteve Ribalta, sembla que els regidors que governen tenen
plena disposició per apropiar-se de camins públics sense complir amb la llei. Tot i les firmes dels veïns demanant que es deixi lliuri l’accés a
aquest camí públic, des de l’Ajuntament no es retira la porta il·legal.
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[ VIII Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars ]
Temporada gener-març 2014
Tut-turutut la princesa! La Bleda
11 de gener 18
h Teatre
Auditori de Bellavista
Javier
Alvarez
Portaveu del Grup Municipal Partit Popular

Espectacle recomanat per a nens i nenes a partir de 3 anys
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Creació: Helena Escobar, Jordi Palet i Pere Hosta
Direcció: Pere Hosta
Clown/actriu: Helena
AngelEscobar
Profitós
Música: Pep Pascual

Portaveu del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya
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Espectacle recomanat per a nens i nenes a partir de 3 anys

La Dorothy és una nena que viu a Kansas amb els seus tiets i en somnis
viatja més enllà de l’Arc Iris, a la Terra d’Oz, un món diferent ple de
fades, menuts i fantasia. Allà coneixerà el veritable valor de l’amistat
Angel Profitós
al costat dels seus amics: l’Espantaocells, el Llenyataire de Llauna i
Portaveu del Grup Municipal Unió de Pobles de Les Franqeses
el Lleó Poruc. Junts passaran un munt d’aventures perseguits per la
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[ VIII Mostra d’Arts Escèniques
“Festival dels Amateurs” ]
Temporada gener-abril 2014
Les Franqueses
segueix
Javier
Alvarezapostant pel teatre aquest 2014 amb la VIII Mostra d’Arts Escèniques
Portaveu del
Municipalteatral
Partit Popular
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Sis misteris
De Mel i Sucre, de Barcelona
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Orquestra Maravella

Concert d’Any Nou amb l’Orquestra Maravella.
Preu: 18 euros i 15 euros per a majors de 65 anys.
Venda anticipada a partir del 12 de
desembre, de dl a dv no festius, de les 15.30 a les
20.30 h al Teatre Auditori de Bellavista i el mateix
dia del concert a partir de les 17 h. També a www.
codetickets.com
19 h Teatre Auditori de Bellavista

09 dijous
Espais de lectura. Comentari del llibre Riña de
gatos d’Eduardo Mendoza
18 h Biblioteca Municipal

11 dissabte
Parada informativa i recollida de signatures de
la campanya “Signa un vot per la independència”
10-14 h Rambla de la carretera de Ribes
16-20 h Antigues Escoles de Marata
Org. ANC Les Franqueses

12 diumenge
Caminant per Corró d’Amunt. Caminada a
l’Aplec de Sant Hilari, durada de 4 hores aproximadament. Cal portar l’esmorzar (hi haurà
brasa). Inscripcions: 938 710 621 (Glòria Puig)
9-13 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt
Parada informativa i recollida de signatures de
la campanya “Signa un vot per la independència”
10-14 h Plaça de l’Espolsada
Org. ANC Les Franqueses

18

Passada dels Tres Tombs
10 h Concentració a la plaça de l’Espolsada
11 h Missa a l’església de Santa Eulàlia de Corró
d’Avall
12-14.30 h Benedicció i passada. Recorregut:
plaça de l’Espolsada, carrer de Sant Ponç, camí
de la Serra, carretera de Ribes, carrer del Pont,
plaça de Francesc Macià, carrer del Pont, carretera de Ribes, carrer del Puiggraciós, carrer del
Tagamanent i plaça de l’Espolsada
Org. Comissió de Festes de Sant Antoni Abat
Col·l. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

24 divendres
Projecció de la pel·lícula Imparables
20 h Can Ribas – Centre de Recursos Agraris
Org. Unió Ciclista Les Franqueses

26 diumenge
Sortida de natura guiada per Agustí Martínez. De
Sant Esteve del Coll o la Torre del Moro. Inscripcions: acc@lacivica.com
9-14 h Sortides des de Can Ganduxer
Org. Associació Cultural i Cívica de Corró d’Avall

30 dijous
X. Solanas

01 dimecres

18 dissabte
XXII Cros Escolar i XIX Cros Popular. Cros Escolar: activitat destinada a nens i nenes nascuts
a partir del 2010 fins el 1998. Cros popular: per
a tots aquells adults de l’any 1997 i/o anteriors.
Inscripcions: gratuïtes. Es formalitzaran el
mateix dia de l’activitat fins a 15 minuts abans
de l’inici de cada cursa. Obsequi per a tots els
participants. Més informació: www.lesfranqueses.cat/esports
9.30 h Cros Popular (any 97 i anteriors. 5.000 m)
al parc de Milpins de Corró d’Avall
10 h Cros Escolar al parc de Milpins de Corró
d’Avall. Horaris per categories:
10 h Cadet masculí (anys 98-99): 3.000 m
10.20 h Cadet femení (anys 98-99): 1.600 m
10.35 h Infantil masculí (anys 00-01): 2.000 m
10.50 h Infantil femení (anys 00-01): 1.600 m
11.30 h Aleví masculí (anys 02-03): 1.600 m
11.40 h Aleví femení (anys 02-03): 1.200 m
11.50 h Benjamí masculí (04-05): 1.000 m
12 h Benjamí femení (anys 04-05): 1.000 m
12.10 h Prebenjamí masculí (anys 06-07): 600 m
12.20 h Prebenjamí femení (anys 06-07): 600 m
12.30 h Mini masculí (anys 08-09-10): 200 m
12.40 h Mini femení (anys 08-09-10): 200 m
Col·l. CB Les Franqueses, AEH Les Franqueses,
Club A4 el km i Grup Fondistes Bellavista

Hora del conte. Contes Alats a càrrec de la rondallaire, Raquel de Manuel Mur
17.30 h Biblioteca Municipal
ESPAI NADÓ I INFANT
17.30-19 h Sala 2-3 del Centre Cultural de
Bellavista
09 dj: Festa dels socis: tarda de jocs i berenar
16 dj: Xerrada: “Aromateràpia per a mares
i nadons” a càrrec de l’especialista en olis
essencials i vegetals de Terpenic Labs, José
Guerrero
23 dj: La Rotllana: parlem de...
30 dj: Xerrada: “Homeopatia i naturopatia:
un model respectuós d’entendre la salut i la
malaltia” a càrrec del pediatre, naturòpata i
homeòpata, José Herrero
Org. Associació Espai Nadó – Espai Infant
CURSOS D’INFORMÀTICA AULES INTERNET
Inscripcions: obertes a partir del dia 7. Es
poden formalitzar a la Biblioteca dt, dc i ds
de 10 a 13.30 h i de dl a dv de 16 a 20 h. Més
informació: Biblioteca Municipal / 938 404 388
/ biblioteca.franqueses@lesfranqueses.cat
HORARI EXTRAORDINARI DE LA SALA D’ESTUDI DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Amb l’arribada dels exàmens, del 2 al 31 de
gener, la Biblioteca Municipal amplia l’horari
de la seva Sala d’Estudi: Dt, dc, ds i dg de 10 a
13.45 h i de dl a dg de 16 a 22 h
El ds 5 de gener la Biblioteca estarà tancada
durant la tarda i el dg 6 de gener estarà tancada tot el dia. Els caps de setmana, entrada
pel carrer de Navarra

“Quan canta el mussol pel gener,
és que més fred ha de fer”

CASAL DE NADAL
Del 23 de desembre al 7 de gener
9-13 h Casals infantils municipals de Bellavista i de Corró d’Avall
Inscripcions: obertes. Informació: Àrea d’Infància i Joventut / 938 405 780

TALLER CLUB DE FEINA
Recerca de feina i introducció de dades a
borses de treball i elaboració de CV i correu
electrònic
Dt d’11 a 13 h Can Ribas – Centre de Recursos
Agraris

CASALS INFANTILS MUNICIPALS I CENTRES
MUNICIPALS DE JOVES
De setembre a juny
Inscripcions: obertes tot l’any. Informació:
938 405 781 / 938 404 967
Org. Casals Infantils Municipals i Centres
Municipals de Joves

CURSOS DE FORMACIÓ
- Informàtica bàsica
- Mòdul d’hostaleria – cambrers
- Anglès bàsic
- Anglès bàsic (segon nivell)
- Castellà per a nouvinguts

CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL
- Monitor de lleure. Imprescindible tenir
formació de graduat d’ESO o superior (160 h
teòriques + 170 h pràctiques)
- Director de lleure. Imprescindible tenir
formació corresponent als certificats de
professionalitat de nivell III (310 h teòriques +
120 h pràctiques)
Inici dels cursos: gener
Preinscripcions: obertes. Informació: Can
Ribas – Centre de Recursos Agraris / 938 443
040 / dinamitzacio@lesfranqueses.cat

CAVALCADES DE REIS

CURSOS A CORRÓ D’AMUNT
- Tai-txi. Del 7 al 8 de gener
Dt de 18.45 a 19.45 h
- Pintura. Del 9 al 30 de gener
Dl i dj de 17 a 19 h
- Cant coral. Del 10 al 31 de gener
Dv de 20.30 a 21.30 h
Inscripcions i 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
IMATGES DE LA MEMÒRIA
Exposició de pintura amb obres de Manel
Font Diaz
Del 17 de gener al 7 de març
De dc a dv de 17 a 20.30h i ds d’11 a 13.30 h
(entrada lliure)
Inauguració: dv 17 de gener a les 20.30 h,
oberta a tothom
Org. Galeria d’art Artemisia, Art & Tendències
CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS
Diumenges 12, 19 i 26 de gener
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
Els actes de l’agenda queden subjectes a possibles canvis. Consulteu el web municipal
MÉS INFORMACIÓ:
www.lesfranqueses.cat

Corró d’Amunt rebrà als patges reials
04 dissabte
Recepció dels patges reials a les Antigues
Escoles de Corró d’Amunt. Informació 678 313
534 (Carme Castellà)
16 h Taller de fanalets
18 h Recepció i lliurament de cartes als
patges reials
19 h Xocolatada
Org. Associació de Veïns Sant Mamet de
Corró d’Amunt
Ses Majestats desfilaran pel poble de Llerona
05 diumenge
Cavalcada de Reis
17 h Taller de fanalets al Consell de Poble de
Llerona
18.30 h Recorregut pels carrers de Llerona
que finalitza al Consell del Poble de Llerona
19.30 h Recepció i lliurament de cartes a Ses
Majestats els Reis d’Orient
Org. Festes Laurona
Els Reis recorreran els carrers de Bellavista
03 divendres
Taller de fanalets
17 h Centre Social i Cultural de Bellavista
Org. Associació de Veïns de Bellavista
05 diumenge
Cavalcada de Reis
17 h Xocolatada al Centre Cultural de Bellavista
18 h Recorregut pels carrers de Bellavista
que finalitza al Centre Cultural de Bellavista.
Recepció i lliurament de cartes a Ses Majestats els Reis d’Orient
Org. Associació de Veïns de Bellavista

NOVETAT!!! Els Reis de Corró d’Avall
arribaran per aire. El dia 5, a les 17.40 h, Ses
Majestats aterraran amb un helicòpter a la
plaça de l’Ajuntament
05 diumenge
Cavalcada de reis
12 h i 16 h Taller de fanalets
16.30 h Xocolatada
16.45 h Actuació d’un grup d’animació
17.40 h Arribada de Ses Majestats els Reis
d’Orient amb helicòpter a la plaça de l’Ajuntament
18.15 h Inici de la cavalcada
19.15 h Recepció i lliurament de cartes a
Ses Majestats els Reis d’Orient a la plaça de
l’Espolsada
Col·l. AMPA de l’Escola Camins,Amics del
Wolkswagen de Catalunya, Associació Cívica i
Cultural de Corró d’Avall, Associació d’educació en el lleure La Teia, Associació Esportiva
Handbol Les Franqueses, Casal Municipal
Infantil de Corró d’Avall, Centre de Modelisme, Clàssic Car les Franqueses, Comissió de
Festa Major de Corró d’Avall i Grup de diables
Els Encendraires

X. Solanas

SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL, ESPAI
ZERO
Dt d’11 a 14 h, dc de 17 a 20 h i dj de 17 a 19 h
Centre Cultural de Bellavista
Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat

19

