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Quan aquest equip de govern ens vam 
fer càrrec de l’Ajuntament, la liquidació 
del pressupost de l’any 2011 va finalitzar 
amb un dèficit de més de 6 milions d’eu-
ros. Vam fer ajustos importants, vam 
retallar despesa innecessària i vam re-
negociar tots els contractes existents 
sense tocar serveis bàsics i incremen-
tant en més del 50% els ajuts socials a 
les persones més necessitades. Hem 
tancat l’exercici 2012 amb 1,3 milions 
d’euros de superàvit. L’any 2013 sembla 
que també tindrem un tancament for-
ça positiu a nivells iguals o superiors a 
l’any 2012. Volem que aquesta bona ges-
tió repercuteixi directament en el ciuta-
dà. És per això que l’equip de govern ha 
decidit que l’Ajuntament congelarà la 
quota de l’impost sobre béns immobles 

i rebaixarà un 1% la resta dels impostos i taxes que ha de pagar la ciutadania de cara 
a l’any vinent.

Una altra rebaixa destacable és la que afecta les taxes per a llicències d’obertures d’ac-
tivitats, que anirà des del 10% per a la instal·lació d’empreses de l’annex 1, grans em-
preses, fins al 50% en totes les activitats innòcues, com per exemple una perruqueria o 
qualsevol negoci que es desenvolupi en local comercial. 

Fem un gran esforç i una aposta clara en aquest sentit perquè estem convençuts que si 
disminuïm la pressió fiscal als nous emprenedors i a les empreses de nova implantació, 
així com en les existents, ajudarem a dinamitzar econòmicament el municipi i, de retruc, 
crearem ocupació.

És també amb aquesta finalitat que l’equip de govern ha decidit modificar les normes 
urbanístiques perquè els polígons industrials de les Franqueses puguin admetre altres 
usos que atreguin la implantació de noves empreses al municipi i aconseguir que les que 
ja hi ha puguin diversificar, si ho volen, la seva activitat.

El desencallament del projecte de construcció del polígon del sector N s’ha aconseguit, 
en part, gràcies a aquests canvis. Esperem que els esforços que estem fent tots plegats 
serveixin perquè comencem a veure d’una manera nítida la llum al final del túnel. Jo crec 
que anem pel bon camí.

[ editorial ]

Francesc Colomé i Tenas  Alcalde

[ sumari ]
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El consistori congelarà l’IBI i rebaixarà 
tots els impostos i taxes per al 2014 

M
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Comerços de la rambla de la carretera de Ribes

P
er al 2014 l’Ajuntament reduirà un 1% els impostos, taxes 
i preus públics.

En els darrers exercicis hi havia hagut una pujada gene-
ral necessària de les ordenances fiscals d’acord amb l’evo-

lució de l’Índex de Preus al Consum (IPC). Tal com assegurava l’al-
calde Francesc Colomé i regidor d’Hisenda: “Les ordenances fiscals 
s’havien d’actualitzar perquè en tres dels últims cinc anys no hi havia 
hagut pujades per la qual cosa la pressió fiscal de les Franqueses 
era un 50% inferior a la dels altres municipis”. Ara, gràcies a la bona 
gestió dels recursos municipals i al superàvit de l’exercici del 2013, 
el Consistori rebaixarà la factura fiscal dels contribuents.

Pel que fa a l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), atès que la dar-
rera revisió cadastral data de 1999, l’Estat espanyol fixarà mitjan-
çant la Llei de Pressupostos Generals per al 2014 un increment dels 
valors cadastrals en un 10% però el Consistori no apujarà aquest 
impost, per tant, la quota a pagar no variarà. 

Canvis en la fiscalitat per al foment de l’ocupació
Una altra mesura que s’exclou del criteri general és la rebaixa d’en-
tre un 10 i 50% de les taxes per a llicències d’activitats. L’objectiu 
és doble: fer atractiu el municipi de les Franqueses per a les em-
preses que s’hi vulguin instal·lar i contribuir a que aquesta taxa no 
es converteixi en un obstacle per a aquells particulars que tinguin 
una iniciativa empresarial. D’aquesta manera s’enfoca la fiscalitat 
cap a la creació d’ocupació i s’afavoreix la dinamització econòmica 
del municipi. 

Els dos anys de bona gestió del govern permetran reduir impostos
La minoració dels impostos i taxes municipals comportarà una re-
ducció de la recaptació dels ingressos municipals però, gràcies a les 

mesures de contenció de la despesa i la política d’austeritat que el 
Consistori ha implantat en els darrers exercicis, es mantindrà l’equi-
libri pressupostari durant el 2014. La gestió de l’equip de govern al 
llarg de la present legislatura possibilitarà aquesta rebaixa general 
de les ordenances fiscals del 2014. 

Superàvit per al 2013
L’Ajuntament preveu tancar l’exercici de 2013 amb superàvit. Els 
pressupostos de 2012 ja es van liquidar amb un resultat positiu d’1,3 
milions d’euros gràcies a una gestió òptima dels recursos. L’alcalde 
de les Franqueses i regidor d’Hisenda, Francesc Colomé, explica que 
“el superàvit ha de servir de coixí per mantenir els mateixos serveis 
que s’ofereixen als ciutadans amb un menor cost per als contribu-
ents”. 

Una fiscalitat enfocada a la creació de llocs de treball

La taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses, coneguda com a taxa 
per a les llicències d’activitats, és la taxa que cobren els ajuntaments als ciutadans o empreses que volen obrir o ampliar una activitat 
econòmica. Aquesta taxa es liquida per tal de verificar que es reuneixen totes les condicions legals, sanitàries, urbanístiques, etc. per a 
poder exercir l’activitat, el que és una garantia per al propi interessat, però també per als futurs usuaris o consumidors. 
L’Ajuntament, per tal que aquesta taxa no sigui un fre a la creació d’activitats econòmiques, i per tant, a la creació d’ocupació, ha fet una 
rebaixa que va des d’un 10% per a les grans activitats industrials fins a un 50% per a aquelles activitats més petites, com poden ser una 
botiga o un despatx, de tal manera que la taxa per llicència d’una activitat innòcua passa a ser de 370 euros, una de les més baixes de la 
comarca.

Una altra rebaixa significativa és la de la taxa per canvi de titularitat de les activitats, que si fins ara era del 75% de la taxa inicial ara 
passa a ser del 30%, el que representa una rebaixa de més del 50%. A tot això s’ha d’afegir que es mantenen les bonificacions fiscals 
d’aquesta taxa per a persones que es trobin en situació d’atur, de tal manera que obrir una activitat econòmica innòcua per a un ciutadà 
que es troba en situació d’atur des de fa més de 4 mesos, només li representarà 185 euros.  
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L’Ajuntament desencalla el sector N

El consistori amplia els usos de les 
zones industrials per atraure empreses

El sector N es troba al costat oest de la carretera de Cardedeu

E
l desenvolupament urbanístic del sector N s’ha desencallat. 
L’Ajuntament ha impulsat una sèrie de mesures que faran 
realitat la represa de les obres de construcció d’aquest 
polígon industrial. D’una banda, amb les millores en l’edifi-

cabilitat introduïdes al Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), i de 
l’altra, amb les millores del projecte d’urbanització.

Pel que fa a les millores en l’edificabilitat incloses al PGOU, un 
dels punts que s’ha millorat és el de l’increment del percentatge 
d’ocupació de les parcel·les, que passa d’un 50% a un 70%, fet que 
provoca un major aprofitament per als propietaris. També es dismi-
nueixen les separacions a llindars, s’altera l’edificabilitat prevista 
passant de planta més altell a planta baixa + 3 i s’incrementa l’al-
çada de les naus. Sobre aquest punt, cal dir que les naus en filera 
podran tenir una alçada d’11 metres i les naus aïllades una alçada de 
15 m, tot i que podran arribar fins al 22 m per permetre, per exemple, 
la implantació de magatzems logístics automàtics. També es podran 
subdividir les parcel·les en règim de divisió horitzontal per permetre 
la coexistència d’un conjunt de naus industrials petites en una parcel-
la gran. Tot plegat donarà un major valor a les parcel·les, fet que 
beneficiarà els seus propietaris.

Pel que fa a les millores respecte l’anterior projecte d’urbanit-
zació del sector, s’hi ha optimitzat i reduït els m2 de vials projectats 
i les rotondes, de manera que el sector tindrà funcionalitat però es 
podran estalviar molts diners en aquest concepte. A més, s’hi ha su-
primit els dipòsits de retenció d’aigües pluvials que el Consorci per a 
la Defensa de la Conca del Besòs havia obligat a incloure en l’anteri-
or projecte, gràcies a l’acord a què ha arribat amb l’Ajuntament en el 
qual s’han pactat altres mesures d’un impacte econòmic molt inferi-
or. També s’hi ha reestudiat la xarxa de subministrament elèctric, de 
tal manera que els criteris aplicats han estat els de la interconnexió 
dels circuits de mitja tensió existents, l’electrificació amb mitja de 
tot el polígon i l’electrificació en baixa dels subministres existents. 

En relació a aquest punt, s’han previst zones per a la implantació de 
centres de trasnformació a mesura que la demanda així ho requerei-
xi, reduint de forma molt considerable l’import d’execució d’aquesta 
partida.

Cal afegir que la redacció del projecte d’urbanització ha prio-
ritzat el disseny del polígon sota criteris ecològics i de sostenibili-
tat, en especial per a les zones verdes i els torrents, i s’han eliminat 
certs elements urbanitzadors que l’anterior projecte contemplava.

La urbanització del sector N es va iniciar el 2007 i l’any 2008 es va 
aturar com a consequència s’una sentència judicial. Tal com ha repe-
tit diverses vegades l’alcalde Francesc Colomé, “desencallar el sec-
tor N és fonamental per a les finances de l’Ajuntament per poder 
eixugar els deutes. Fa sis anys es van adjudicar les obres del sector 
N per 15 milions d’euros i l’Ajuntament va invertir-hi 6 milions d’eu-
ros. A data d’avui només s’ha recuperat 1 milió d’euros que ha servit 
per pagar els propietaris que havien de cobrar indemnitzacions”. 

P
er mitjà de la modificació puntual del Pla General d’Ordena-
ció Urbana (PGOU) referent a les normes urbanístiques per 
a la regulació del sòl industrial, l’Ajuntament ha ampliat els 
usos admesos al polígons del municipi amb l’objectiu que 

s’hi puguin establir més empreses. En aquest mateix sentit, també 
es modifiquen els paràmetres d’edificació.

Pel que fa als usos, el més significatiu és que se n’introdueixen 
de tipus dotacional i hoteler. A banda d’hotels, doncs, la modificació 
permet usos d’equipaments que inclou els usos específics educatiu, 
sanitari, assistencial, esportiu, cultural, associatiu, religiós, admi-
nistratiu i funerari a tot el conjunt de les zones industrials del mu-
nicipi.

Aquests usos són adequats per a la transformació d’aquests es-
pais industrials en espais susceptibles d’acollir noves activitats eco-
nòmiques relacionades amb iniciatives empresarials de l’àmbit de la 
nova economia. Així, es dóna resposta a la demanda de serveis de la 
ciutadania i a la iniciativa privada, atesa la dificultat de trobar nous 
emplaçaments dins el nucli consolidat.

Pel que fa a la modificació dels paràmetres d’edificació, l’Ajun-
tament entén que calia flexibilitzar-los, tant per poder atraure noves 
activitats com per facilitar a les empreses ja establertes que puguin 
augmentar la seva competitivitat i impulsar la seva consolidació. 
Així, a grans trets, es modifiquen alçades màximes de naus i ampla-

des mínimes de façana, es permeten construccions auxiliars i més 
d’una activitat per parcel·la. També, per ajustar l’aplicació d’aquests 
paràmetres sobre les edificacions i instal·lacions existents s’ha mo-
dificat la regulació de les obres autoritzables en els edificis que tin-
guin un volum no conforme amb el planejament que hi havia fins ara 
per tal que, quan es tracti d’indústries, aquestes es puguin ampliar 
en volum o sostre.
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Naus industrials del carrer de la Ribera del Congost
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[ actualitat ]

El PIDCES torna 
als instituts

Arts escèniques i 
musicals a l’escola

E
l Servei d’Informació Juvenil, ESPAI ZERO, del Patronat Mu-
nicipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut col·labora 
amb els instituts de secundària de les Franqueses mitjan-
çant el Programa d’Informació i Dinamització als Centres 

d’Educació Secundària (PIDCES). Al mes d’octubre el PIDCES ha 
tornat a posar en marxa un espai als instituts on els joves poden 
demanar informació de temàtica diversa (estudis i beques, viatges, 
oci, associacions per a joves, mobilitat i transport, etc.) i adreçada a 
les seves edats. 

El PIDCES, que s’anirà desenvolupant durant tot el curs, realit-
za dues accions principals. D’una banda, el servei s’apropa als es-
tudiants un dia a la setmana, mitjançant un Punt Informatiu a cada 
centre, durant les hores d’esbarjo. D’altra banda, es realitzen tot un 
seguit d’accions de dinamització amb la finalitat tant d’informar com 
de formar en temes tan importants com la participació, l’associacio-
nisme, l’orientació acadèmica, beques, cursos...

El servei està a disposició dels alumnes els dimarts de 10.55 a 
11.25 h a l’IES El Til·ler, i els divendres de 10 a 10.30 h i d’11 a 11.30 
h a l’IES Lauro.

Per a més informació, us podeu adreçar a l’hora del pati als ins-
tituts, o al correu electrònic del PIDCES: pidces@lesfranqueses.cat. 

E
ls pròxims 12 i 13 de novembre s’inicia la programació d’arts 
escèniques i musicals a les escoles i instituts de les Fran-
queses amb l’espectacle La lletera, de la companyia Xip Xap.

L’àrea d’Educació del Patronat Municipal de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut, organitza i gestiona, des de fa més de 
15 anys, el Programa de promoció, difusió i formació de les arts (te-
atre, música i dansa) a les escoles públiques del municipi. Aquest 
programa va adreçat als alumnes d’educació infantil (2n cicle), pri-
mària i secundària. 

La programació de les activitats es realitza tenint en compte el 
nivell evolutiu de cada alumne i les diferents vessants de les arts 
(teatre, música i dansa).

Entre d’altres, els alumnes d’educació infantil i primària podran 
gaudir d’espectacles com La volta al món en 80 caixes, de la compa-
nyia Markeliñe, El viatge del Sr. Nagata, de la companyia Terranegra, 
o Frankenstein, teatre en anglès per als alumnes de Cicle Superior a 
càrrec de la companyia IPA Productions. Els alumnes de secundària 
realitzaran actuacions de Teatre Debat, activitats on s’utilitza el tea-
tre per plantejar problemes ètics i socials, i on les sessions són per 
a grups reduïts per aconseguir la proximitat i facilitar la participació 
i la implicació dels joves.

77 persones en atur comencen cursos 
de formació de l’Ajuntament 

L
’àrea de Dinamització Econòmica ha iniciat tres cursos de 
formació d’angès, un d’informàtica i un de monitor de lleure 
per a persones en situació d’atur. Participaran d’aquesta for-
mació un total de 77 alumnes. Aquests cursos, que es fan a 

les aules del Centre de Recursos Agraris i són gratuïts, s’organitzen 
amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones, poten-
ciant-ne la formació.

El 23 de setembre van començar els tres cursos d’anglès, de 30 
hores de durada: dos d’iniciació amb 15 alumnes cadascun i un de 2n 
nivell amb 17 alumnes. Pel que fa als dos restants, les classes van 
començar l’1 d’octubre. 

El d’informàtica bàsica, que està vinculat a la recerca de feina a 
través d’internet, és de 24 hores i té 15 alumnes. S’hi ensenya com 
fer anar els processadors de textos, com fer un currículum, com 
apuntar-se a les borses de treball en línia, etc.

El de monitor de lleure té una durada de 300 hores, 150 de teòri-
ques i 160 de pràctiques que es faran en menjadors escolars, llars 
d’infants, clubs esportius, casals... A més, amb el carnet de monitor 
també s’obtenen crèdits per al certificat de professionalitat.

Tot i les 77 places ofertes, hi ha hagut molta gent que n’ha quedat 
fora. És per això que des de l’Àrea de Dinamització Econòmica s’està 
treballant en noves edicions. 
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Una classe del curs de monitor de lleure
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Primers passos per crear una associació 
d’empresaris dels polígons industrials

E
l dijous 17 d’octubre al matí, una representació d’empresa-
ris de les Franqueses i de la patronal PIMEC van reunir-se 
a la Masia Can Ribas, a iniciativa de l’Ajuntament d’aquesta 
població, per tenir un canvi d’impressions sobre les neces-

sitats que tenen les empreses dels polígons industrials del municipi 
i començar a fer passos per crear una associació.

A la reunió, a la qual va assistir l’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé; el president de PIMEC Vallès Oriental, Vicenç Pai-
tuví; i el delegat territorial de PIMEC, Joan Carles Basi, una desena 
d’empresaris del municipi van exposar els problemes més impor-
tants que tenien per resoldre, com ara la localització GPS dels po-
lígons, les telecomunicacions, la neteja o els talls de llum. Des de 
PIMEC es va transmetre que totes aquestes mancances poden tenir 
solució  amb una associació forta que aglutini la major part d’em-
presaris, amb una interlocució única i representativa, que a més 
tingui també l’objectiu de mancomunar serveis comuns per reduir 
les despeses. 

Els assistents a la trobada van decidir tirar endavant l’associació 
d’empresaris de tots els polígons existents a les Franqueses. PIMEC 
s’encarregarà de preparar els estatuts i la documentació necessària 
per engegar-la i properament se’n farà la presentació oficial.

Recentment l’alcalde, Francesc Colomé, i el president de PIMEC 
Vallès Oriental, Vicenç Paituví, van signar un protocol d’actuacions a 

partir del qual la patronal, de manera coordinada amb l’Ajuntament, 
gestionarà i portarà a terme totes les accions necessàries per tal 
de resoldre les problemàtiques conjuntes dels empresaris dels po-
lígons, així com potenciar la posada en marxa de projectes que afa-
voreixin la competitivitat de les empreses i ajudin a millorar el seu 
entorn immediat. Tot plegat es materialitzarà amb la creació de l’as-
sociació d’empresaris dels polígons industrials de les Franqueses.

E
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L’alcalde Francesc Colomé i el president de la PIMEC, Vicenç Paituví

D
ins les polítiques de formació per a persones en atur de 
l’àrea de Dinamització Econòmica s’organitza un Mòdul 
d’Hostaleria-Cambrers. Es preveu impartir el curs tres 
cops l’any, coincidint amb els tres períodes de vacances 

més importants: Nadal, Setmana Santa i estiu. Els cursos, que tin-
dran 20 places cadascun, acabaran just abans que arribi cada tem-
porada perquè els futurs cambrers i cambreres tinguin l’oportunitat 
de començar a treballar de seguida que acabin les classes.

“Aquesta formació està enfocada, sobretot, a joves que no tenen 
cap ofici i que, a priori, tenen més disponibilitat per a la mobilitat 
si troben una feina. Però també la poden fer persones més grans 
que vulguin tenir més oportunitats en el mercat laboral”, afirma el 

regidor de Dinamització Econòmica, Javer Álvarez. “A més, les Fran-
queses té una molt bona situació i els nostres estudiants, a banda 
de poder treballar en el sector turístic del Vallès, tenen Barcelona, 
el Maresme, la Costa Brava o els Pirineus ben a prop, cosa que fa 
encara més fàcil el tema del trasllat al lloc on hi ha feina”, afegeix.

El primer curs començarà el 4 de novembre i acabarà el 16 de 
desembre. Les classes es faran al Centre de Recursos Agraris de la 
Masia de Can Ribas, de dilluns a divendres, de 9 a 13 h. La formació 
la impartiran dues persones amb molta experiència en el camp de 
l’hostaleria.

Per a més informació podeu trucar a l’àrea de Dinamització Eco-
nòmica al telèfon 938 443 040.

Dinamització econòmica organitza un 
curs de cambrers
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A 
principi d’octubre, l’Ajuntament de les Franqueses va pre-
sentar el projecte de remodelació de la plaça d’Espanya de 
Bellavista als veïns i veïnes del municipi. L’acte va tenir lloc 
a les 19 h al Centre Cultural de Bellavista i va comptar amb 

la participació de l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé; del 
regidor d’Urbanisme, Esteve Ribalta; i del regidor de Pla de Barris, 
Juan Antonio Marín, a més de tècnics de la Diputació de Barcelona i 
d’arquitectes contractats per aquesta administració. 

El potencial de la porta d’entrada a Bellavista
L’Ajuntament concep la plaça d’Espanya com una porta d’entrada a 
Bellavista i per aquest motiu contempla la remodelació de la plaça 
com una actuació global de tot l’espai que integri la màxima super-
fície; des de l’estació de Renfe fins a l’entrada dels diferents carrers 

que surten de la plaça. Les obres van més enllà de l’estètica. Es vo-
len vincular amb la creació d’un eix cívic i central que potenciï la vida 
i l’activitat econòmica i social a Bellavista. 

En aquesta línia, l’alcalde Francesc Colomé va apuntar que, jun-
tament amb les obres de la plaça d’Espanya, l’equip de govern té 
previst impulsar la reconversió de l’actual pàrquing de Renfe en un 
pàrquing públic amb la instal·lació de dos ascensors que travessin 
les vies del tren i la remodelació de l’espai cívic del carrer de Ros-
selló, que agruparà els serveis municipals a Bellavista. 

Prioritat a les persones
La remodelació de la plaça d’Espanya consistirà a integrar la plaça 
a nivell de carrer i eliminar el seu aïllament. Actualment la plaça es 
troba uns metres per sobre del nivell del carrer i hi ha trànsit rodat

L’Ajuntament presenta el projecte de 
remodelació de la plaça d’Espanya

D
ip

u
ta

ci
ó 

de
 B

ar
ce

lo
na

Planta del projecte de la plaça d’Espanya
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la qual cosa limita les connexions dels espais per als vianants. Amb 
aquesta actuació els cotxes i els vianants circularan al mateix nivell. 
La prioritat s’invertirà perquè es donarà màxima prioritat a les per-
sones que van a peu. El regidor de Pla de Barris, Juan Antonio Marín, 
ho va il·lustrar amb les dades següents: “Actualment la circulació 
de vehicles ocupa 2.060 m² i la circulació de vianants 714 m². Amb 
la remodelació, els vehicles disposarien de 890 m² i les persones de 
2.580 m²”. 

Rajoles de tres colors
S’incorporaran diversos elements per a la pacificació del trànsit i per 
a la segregació dels diversos usos. D’una banda, tota la zona queda-
rà aixecada uns centímetres respecte de la calçada de manera que 
quan els vehicles accedeixin a la plaça hauran de reduir la velocitat 
forçosament. D’altra banda, es col·locaran senyals verticals i horit-
zontals que indicaran l’entrada a un espai amb preferència dels via-
nants. Per a les obres de la plaça s’utilitzaran rajoles de tres colors 
diferents per delimitar els espais: grises, grogues i vermelles. A les 
zones on hi hagi més rajoles grises hi podran circular els vehicles. 

El projecte contempla la conservació de l’arbrat existent i pel que 
fa al mobiliari urbà, en principi, s’instal·laran 33 fanals, 13 bancs, 18 
cadires, 20 papereres, 20 pilones i 2 marquesines. 

Per tal d’aprofitar els treballs d’urbanització es preveu millorar 
les xarxes de serveis: eliminar el cablejat aeri, treure tot el cablejat 

que sigui possible de les façanes, eliminar l’enllumenat de les fa-
çanes i substituir les canonades de fibrociment de la xarxa d’aigua.

Un projecte social
El regidor d’Urbanisme, Esteve Ribalta, va explicar que des de l’equip 
de govern el projecte de la plaça d’Espanya s’entén més com a un 
projecte social que no pas urbanístic. “Per això, en aquest projecte 
també hi ha implicades les àrees de Pla de Barris amb el regidor 
Juan Antonio Marín i de Polítiques Socials amb la regidora Gisela 
Santos. Volem transformar l’entorn i millorar la qualitat de vida de 
les persones que hi resideixen”, va afirmar. 

Obres a cost 0 per a l’Ajuntament
La remodelació de la plaça d’Espanya no suposarà cap cost per a 
l’Ajuntament. El 50% del cost de les obres s’obtindrà de la subvenció 
del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) concedida l’any 2012. L’altre 
50% del cost de l’obra provindrà d’una subvenció del Pla de Barris. 
Ambdues subvencions són finalistes, és a dir, no es poden destinar a 
altres finalitats i si no s’accepten es perden i es concedeixen a altres 
municipis. El pressupost previst és de 684.215,13 euros, les obres es 
començaran el 2014 i el termini d’execució serà de 12 mesos. 

La contractació de l’equip redactor del projecte ha estat possible 
gràcies a una subvenció provinent del Servei d’Equipament i Espai 
Públic de la Diputació de Barcelona.
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Vista actual del carrer de Barcelona cantonada amb el de Girona Imatge virtual del carrer de Barcelona cantonada amb el de Girona

Imatge virtual del carrer de Provença cantonada amb el de ValènciaVista actual del carrer de Provença cantonada amb el de València
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Al desembre es donarà a conèixer el 
contingut del projecte d’acabament del 
parc del Falgar i la Verneda

S
’estan enllestint els treballs de redacció del projecte d’aca-
bament del parc del Falgar i la Verneda. L’Ajuntament en 
farà la presentació a la població franquesina al mes de de-
sembre.

Després que els serveis tècnics municipals treballessin amb el 
document que aprovava les conclusions del procés participatiu del 
parc del Falgar i la Verneda, que va tenir lloc entre els mesos de 
març i novembre de l’any passat, i en el qual la ciutadania va inter-
venir activament, al mes de juliol d’enguany la Junta de Govern Local 
va adoptar l’acord d’adjudicar a l’empresa GESA la redacció del pro-
jecte d’acabament del parc del Falgar i la Verneda.

El projecte és fruit de l’aportació i la suma de diverses idees i 
la reflexió i debat per part de veïns, tècnics i responsables polítics. 

Les accions a realitzar en aquest emplaçament seran sosteni-
bles i respectuoses amb el medi ambient, i convertiran l’espai en 
una gran zona verda d’ús ciutadà. 

Aquest projecte ordenarà els usos del parc del Falgar i la Verne-
da, tenint en compte  l’educació ambiental, la informació, la neteja, la 

comunicació, la participació ciutadana, la senyalització, la seguretat, 
la formació, etc.
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Vista del parc del Falgar abans de dur a terme el procés participatiu

Més de 140 famílies no pagaran el rebut 
de l’aigua d’enguany

L
’Ajuntament va formalitzar el 3 d’octubre un conveni amb la 
concessionària Sorea mitjançant el qual s’estableix la tarifa 
social de l’aigua a les Franqueses.
Durant els darrers dos anys el rebut de l’aigua a Catalunya 

s’ha vist incrementat en més d’un 50%, degut en bona part a l’aug-
ment del preu de compra de l’aigua en alta. 

Per aquest motiu, l’Ajuntament ha arribat a un acord amb Sorea, 
l’empresa que presta el servei d’aigua potable al municipi, per tal 
d’eximir totalment del preu de l’aigua a aquelles llars que tenen una 
situació econòmica molt precària, mitjançant un Fons de Solidaritat.

Durant aquest primer conveni, quedaran exemptes de pagar el 
rebut de l’aigua aquelles famílies que gaudeixen de la bonificació 
de la taxa de recollida d’escombraries per a l’exercici 2013, i que ja 
han acreditat aquesta condició davant de l’Ajuntament.

L’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, assegura que 
“la iniciativa beneficiarà més de 140 famílies de les Franqueses, és 
pionera a la comarca, i és compatible amb la resta de prestacions 
i ajuts socials que es donen des de l’àrea de Polítiques Socials de 
l’Ajuntament”.

D’altra banda, tal com es va comprometre amb l’Ajuntament, Sorea 
ha pintat recentment les parets del dipòsit municipal d’aigua de Be-
llavista, situat al carrer d’Orient.
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Més de 140 famílies es beneficiaran de l’acord entre el Consistori i Sorea
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La Policia Local tindrà localitzades les 
masies amb GPS per arribar-hi abans 
en cas d’urgència
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El servei de la  patrulla rural té una molt bona acceptació entre els veïns

El Ple dóna suport a la vaga dels docents de les Illes Balears 
Al Ple del 26 de setembre es va aprovar una moció que va presentar ERC en suport a la vaga indefinida i a les reivindicacions que els  do-
cents de les Illes Balears duen a terme en protesta contra el decret del trilingüisme imposat pel govern de Bauzá. Tots els grups municipals 

van votar a favor de la moció a excepció de PxC, que va votar-hi en contra i del regidor del PP que no va poder assistir al Ple

E
l 30 de setembre es va recuperar la patrulla rural de les Fran-
queses que dóna servei als pobles de Llerona, Corró d’Amunt 
i Marata així com a la resta de zones rurals del municipi. 
L’inspector en cap de la Policia Local, Xavier López, ja va ex-

plicar que un dels objectius de la patrulla rural és “elaborar un cens 
actualitzat de les masies aïllades i dels seus habitants per assegurar 
la seva localització com a elements vulnerables a protegir en cas de 
necessitat”. Ara el cos policial perfecciona el servei. Per això, una de 
les tasques que porta a terme, és la localització de masies amb GPS. 

La Policia Local situarà en un mapa a partir de coordinades GPS 
totes les masies de les zones rurals del municipi. L’objectiu és faci-
litar l’accés dels serveis d’emergència -sobretot si són de fora del 
municipi- fins a les cases quan es donin situacions d’urgència. Per 
dur a terme aquesta feina, els agents elaboren una fitxa de cada ma-
sia amb la seva geolocalització i una fotografia de la façana. 

En el cens de les masies que es confecciona no només hi consta 
la localització amb GPS i el nombre d’habitants. També s’hi recullen 
altres informacions com l’edat o si algun dels residents pren medi-
caments dels quals en depèn la seva vida. La recollida d’aquestes 
dades és molt important per al benestar i la seguretat dels veïns i 
veïnes del món rural. Per exemple, si hi hagués algun fenomen me-
teorològic, com ara una gran nevada que aïllés els habitants de les 
masies, els agents intentarien facilitar a través d’algun mitjà els me-
dicaments que fossin vitals. Entre d’altres dades que es recopilen 
també hi figuren les matrícules, les marques, els models i els colors 
dels cotxes que hi ha a cada casa. D’aquest manera, als agents els 
resulta més senzill identificar els vehicles que són de fora del poble. 

Patrullatge preventiu i de proximitat 
A més d’elaborar un cens de les masies i dels seus habitants, l’ob-
jectiu fonamental de la patrulla rural és garantir de forma regular 
el patrullatge preventiu i de proximitat. D’una banda, la presència 
d’agents policials serveix per a la prevenció de robatoris a les viven-

des i als seus annexos, així com de les eines i maquinària utilitzada 
als camps. D’altra banda, la Policia Local vol ser una policia de pro-
ximitat; pretén conèixer les cases dels pobles, la gent que hi viu i les 
formes per contactar amb ells. Aquest és un dels motius pels quals 
els dos agents que s’ocupen d’aquest servei sempre són els matei-
xos. La patrulla rural també s’encarrega de la vigilància a les urba-
nitzacions Els Gorcs i Can Suquet. En principi, hi treballa de dilluns a 
diumenge en horari diürn. 

Segons el regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Randos, “el ser-
vei, reclamat per la ciutadania, està tenint una molt bona acceptació 
ja que es genera una major sensació de seguretat i a la vegada, els 
veïns i veïnes poden fer arribar els seus suggeriments i queixes a 
l’Ajuntament a través del cos policial”. 

A banda d’aquestes tasques, la patrulla rural s’ocuparà d’altres 
temes com el control en períodes de caça autoritzada, el control de 
les cremes controlades de vegetació, la detecció de possibles aboca-
ments il·legals o el compliment de la llei d’accés motoritzat al medi. 
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Llerona es prepara per a la 3a Festa de 
la Mongeta del Ganxet

L
’Associació de Botiguers, Comerciants i Professionals de les 
Franqueses (ABCP) distribueix entre els comerços associ-
ats la loteria catalana “La Grossa de Cap d’Any”. Aquesta 
loteria, que promou la Generalitat de Catalunya a través de 

l’Entitat Autònoma de Loteries i Apostes, pretén afavorir el petit co-
merç i l’associacionisme en aquest sector. 

En total aquest sorteig posa a la venda 15 milions d’euros, un 
70% dels quals, un cop deduïdes les despeses, es destinaran a pre-
mis i la resta, un 30%, tal com marca la llei de jocs i apostes, aniran 
a programes socials de la conselleria de Benestar Social i Família, 
en concret, a benefici de la infància. El sorteig es celebrarà al matí 
del 31 de desembre, i serà retransmès per Televisió de Catalunya.

Les persones que vulguin apostar per la loteria estatal, poden 
comprar el número 99.894 en alguns comerços associats.

E
l 6 d’octubre l’església de Sant Francesc d’Assís de Bellavis-
ta es va convertir oficialment en parròquia independent. El 
bisbe de Terrassa, Monsenyor Josep Àngel Saiz Meneses, va 
presidir la missa en què s’estrenava com a rector de la nova 

parròquia Mossèn Josep Baena, que va congregar 150 persones, en-
tre les quals l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé.

El títol de parròquia era una antiga petició dels veïns del barri, 
que feia gairebé vint anys que es reunien a l’església que fins ara 
depenia de la parròquia dels Frares de Granollers.

L’església de Sant Francesc d’Assís es troba al número 23 del 
carrer de Ponent, als baixos d’un bloc de pisos. Es va construir el 
1994 amb els esforços dels mateixos veïns. A partir d’ara, la nova 
parròquia englobarà la zona que queda entre la via del tren de la R2, 
la ronda Nord i el terme municipal de Granollers.

E
l proper diumenge 24 de novembre el Consell del Poble de 
Llerona acollirà la 3a edició de la Festa de la Mongeta del 
Ganxet. Una festa, organitzada per l’àrea d’Agricultura, Ter-
ritori i Sostenibilitat i el Consell del Poble de Llerona, que té 

l’objectiu de donar a conèixer aquest llegum a tothom que s’hi acosti 
i, també, agrair a tots els productors el seu cultiu. 

Enguany es tornarà a fer el Concurs de Cuina que es va fer l’any 
passat per primera vegada, amb la participació al jurat d’Ada Pare-
llada, professional de la cuina en totes les seves vessants - restau-
rant Semproniana de Barcelona; Jordi Roca, restaurador - restau-
rant La Masia de l’Ametlla del Vallès; i David Vázquez, cuiner del 
restaurant DO de Granollers i president del Gremi d’Hostaleria del 
Vallès Oriental.

La celebració també comptarà amb la presència del periodista 
del programa Divendres de TV3, Espartac Peran.

La festa començarà a les 11.30 h amb els parlaments de les au-
toritats, l’arribada dels concursants i l’exposició dels plats. A les 12 
h hi haurà la demostració de la batuda i la garbellada de les monge-
tes i a les 13 h el lliurament de premis als guanyadors de les millors 

receptes. A les 13.30 h es donarà la celebració per finalitzada amb 
el tast popular de mongetes amb botifarra. Com a activitats paral-
leles hi haurà la mostra i venda de productes de proximitat.

L’ABCP ven bitllets 
de la Grossa de 
Cap d’Any

L’església de Sant 
Francesc d’Assís ja 
és parròquia

Si voleu participar en el 2n Concurs de Cuina podeu consultar les bases al web municipal: www.lesfranqueses.cat
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Batuda de mongetes del ganxet
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D
iversos membres de l’Associació Hàbitats i persones inte-
ressades a formar part del Projecte Rius es van reunir per 
fer la inspecció del riu Congost al seu pas per Llerona el 
matí del dissabte 28 de setembre. La jornada tenia per ob-

jectiu formar els assistents en la metodologia per a la inspecció de 
rius, donant a conèixer aquest hàbitat i les seves característiques, 
tant hidromorfològiques, com fisicoquímiques i biològiques. 

Un cop finalitzada la inspecció, es va concloure que el riu Con-
gost a l’alçada de les Franqueses té una qualitat biològica bona.

El Projecte Rius, que compta amb la col·laboració de l’àrea 
d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat, es va presentar al juliol amb 
una sessió d’anellament i de reconeixement dels ocells sedentaris i 
migradors que habiten a l’entorn del riu. 

L
’Ajuntament ha instal·lat un parc infantil temàtic dedicat al 
personatge d’en Patufet al carrer de Tagamanent, just al 
davant de l’escola Joan Sanpera i Torras, a Corró d’Avall. 
Està format per sis jocs infantils amb els dibuixos del conte 

d’en Patufet que va fer en el seu dia la il·lustradora Pilarín Bayés. 
Aquest és un dels 50 parcs d’aquest tipus que hi haurà a Catalunya. 
Es tracta d’una sèrie limitada creada per l’empresa Entorn Urbà.

La inauguració del parc va tenir lloc l’11 d’octubre. Hi van par-
ticipar l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé; la regidora 
d’Obres i Serveis, Vanessa García; i el regidor d’Esports, José Ramí-
rez. Segons Garcia, “l’Ajuntament va decidir-se per aquest empla-
çament perquè en aquesta zona no hi ha parcs infantils, tot i que hi 
passen molts nens i nenes, degut a la proximitat de l’Escola”.

La bona salut del 
riu Congost al seu 
pas pel municipi

El món de la Pilarín 
Bayés en un parc 
d’en Patufet
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La Diputació lliura el Pla per a la 
Promoció de la Convivència a Bellavista

E
l passat 2 d’octubre es va presentar a l’Oficina Tècnica del 
Pla de Barris, el Pla per a la Convivència al barri de Bella-
vista, amb la presència del regidor d’Activitats, Habitatge i 
Pla de Barris, Juan Antonio Marín, i la regidora de Polítiques 

Socials, Gisela Santos.
La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència d’Igualtat i 

Ciutadania ha estat treballant durant aquests darrers mesos en la 
redacció d’aquest Pla, amb la finalitat d’establir un marc per al des-
envolupament de les diferents accions destinades a la promoció de 
la convivència incloses al Pla de Barris de Bellavista. Cal destacar 
que la redacció d’aquest Pla ha estat subvencionada en la seva tota-
litat per la Diputació de Barcelona.

Per a Juan Antonio Marín, regidor del Pla de Barris, “aquesta és 
una eina necessària que ens permetrà disposar dels coneixements 
per ajudar a augmentar la cohesió i la justícia social al barri”. 

Pla d’actuació
El Pla d’Actuació 2013-2018 plasma de manera ordenada en dife-
rents eixos alguns dels compromisos que els agents del Pla assu-
meixen per fomentar la convivència en un termini definit prèviament 

que, en aquest cas, coincideix amb l’acabament del Pla de Barris:
En l’eix Gestió de la convivència es plantegen les següents actua-

cions: quadre d’indicadors de convivència, escola activa a les xarxes 
socials i comissió tècnica de Bellavista. 

En l’eix Convivència en la diversitat, es vol treballar sobre els 
següents punts: guia d’acollida, sessions d’acollida, sessions forma-
tives a P3, programa mares enllaç, dones gestants nouvingudes, for-
mació antirumors, igualtat en la diversitat i foment de les relacions.

Pel que fa al tercer eix, Ciutadania activa i participativa, es vol 
actuar sobre els següents àmbits: taula d’entitats, formació per a 
entitats, portal d’entitats, banc del temps, incorporar mesures alter-
natives a l’ordenança de convivència, assessorament a les comuni-
tats de veïns i resolució de conflictes entre joves. 

En l’eix Identitat i cohesió social, les actuacions que s’han marcat 
són “Bellavista, la construcció d’un poble”, web viva, programa de 
caminades “Bellavista pas a pas” i programes de jocs per a joves. 

Per últim, dins l’eix El barri, espai de convivència es volen tre-
ballar accions de sensibilització, campanyes de sensibilitació foca-
litzades, intervenció comunitària a l’espai públic, camins escolars 
segurs, Viu Bellavista i programa de patis oberts.

Inspecció dels macroinvertebrats que habiten al riu Congost El parc d’en Patufet es troba davant de l’Escola Joan Sanpera i Torras
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Javier Alvarez
Portaveu del Grup Municipal Partit Popular

Angel Profitós
Portaveu del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya

Angel Profitós
Portaveu del Grup Municipal Unió de Pobles de Les Franqeses

Josep Badia
Portaveu del Grup Municipal Plataforma per Catalunya

Harum quamus venimet aliquam liquibus quos et remquid mo berorest vellici umenecuptat. Et qui voloruptas et volorpos dolupta tatiandae 
corehente plaboritatur aut di rem inum quatur adipis molorrum facepro dus renis volupta sperum, occusam andi culparc hilitionse nobis 
ipsum quamet expero dolupta tiorendaecus di occullupta quae occume digenda iumque similla porum nonsequiae. Itatur? Quis eatios et ut 
aciisciuria si dellabo. Nem dolorestis sunto tem. Et litatem qui con es am quidelitiam eum quam cus exero eatior se nus.Idenietur? Boris 
dolesti iscitibus alis et int faces vides ut quas duciae eturem quidel int,Gento dolori te la que aut mos et pa vollupi tasperum nimet ullitiscilic 
tor re est, secepudic tem experae solum voluptaqui deribus aliqui doluptatia pelis etur mod que pa quam, simolore cus cumqui inusam re-

Harum quamus venimet aliquam liquibus quos et remquid mo berorest vellici umenecuptat. Et qui voloruptas et volorpos dolupta tatiandae 
corehente plaboritatur aut di rem inum quatur adipis molorrum facepro dus renis volupta sperum, occusam andi culparc hilitionse nobis 
ipsum quamet expero dolupta tiorendaecus di occullupta quae occume digenda iumque similla porum nonsequiae. Itatur? Quis eatios et ut 
aciisciuria si dellabo. Nem dolorestis sunto tem. Et litatem qui con es am quidelitiam eum quam cus exero eatior se nus.Idenietur? Boris 
dolesti iscitibus alis et int faces vides ut quas duciae eturem quidel int,Gento dolori te la que aut mos et pa vollupi tasperum nimet ullitiscilic 
tor re est, secepudic tem experae solum voluptaqui deribus aliqui doluptatia pelis etur mod que pa quam, simolore cus cumqui inusam re-
mossimi, eos ati volorehent.Bearuptamet ad min peroviderum ipsam, quo voluptius autent ommolupti con nullibus nones seque quunt, cus

Harum quamus venimet aliquam liquibus quos et remquid mo berorest vellici umenecuptat. Et qui voloruptas et volorpos dolupta tatiandae 
corehente plaboritatur aut di rem inum quatur adipis molorrum facepro dus renis volupta sperum, occusam andi culparc hilitionse nobis 
ipsum quamet expero dolupta tiorendaecus di occullupta quae occume digenda iumque similla porum nonsequiae. Itatur? Quis eatios et ut 
aciisciuria si dellabo. Nem dolorestis sunto tem. Et litatem qui con es am quidelitiam eum quam cus exero eatior se nus.Idenietur? Boris 
dolesti iscitibus alis et int faces vides ut quas duciae eturem quidel int,Gento dolori te la que aut mos et pa vollupi tasperum nimet ullitiscilic 
tor re est, secepudic tem experae solum voluptaqui deribus aliqui doluptatia pelis etur mod que pa quam, simolore cus cumqui inusam re-
mossimi, eos ati volorehent.Bearuptamet ad min peroviderum ipsam, quo voluptius autent ommolupti con nullibus nones seque quunt, cus

Harum quamus venimet aliquam liquibus quos et remquid mo berorest vellici umenecuptat. Et qui voloruptas et volorpos dolupta tatiandae 
corehente plaboritatur aut di rem inum quatur adipis molorrum facepro dus renis volupta sperum, occusam andi culparc hilitionse nobis 
ipsum quamet expero dolupta tiorendaecus di occullupta quae occume digenda iumque similla porum nonsequiae. Itatur? Quis eatios et ut 
aciisciuria si dellabo. Nem dolorestis sunto tem. Et litatem qui con es am quidelitiam eum quam cus exero eatior se nus.Idenietur? Boris 
dolesti iscitibus alis et int faces vides ut quas duciae eturem quidel int,Gento dolori te la que aut mos et pa vollupi tasperum nimet ullitiscilic 
tor re est, secepudic tem experae solum voluptaqui deribus aliqui doluptatia pelis etur mod que pa quam, simolore cus cumqui inusam re-
mossimi, eos ati volorehent.Bearuptamet ad min peroviderum ipsam, quo voluptius autent ommolupti con nullibus nones seque quunt, cus
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P
udi cum ipsanda dolorum ati dolupta quiat porepudae res everspe rchici ut estis cus nus 
utatia dolorempeles aut ad ut accupta.Re nossimil et quam re velecte ndande nam vo-
lorupta nusdae comnima ipicten imagnisit, vollitaessit experovid molorunt lia es volorit 
eturiam enihillam et aut ad ut ipis esto int omnis di in re, od molese officip sandae lias sit 

et hilitat vellecaepro to volupienist estium. Maioriamendi omni aut aut hicit exerumquae. 

Cidi quo imet, sam excea voluptae.Itatis arum que pedi autem re dolore pe officianto vente sit 
rehento dolupicipis cusam, alique omnimus minulpa rchilliquam quiatque ped magnist orae-
perspid et alignam facidusam qui nobitiae. Et excerate nime etuscid untemporibus unt imintur? 
Uptate et am res remporest, ut et, sundi autecus ut ea dis dicipsantem. Unt lab illes esci ut vent, 
quia porior miliquis ea net maxime paritem volorestis doluptaturem nos nihitia aped est, incit odi 
dolesto voluptissi dollor magnatibus et ut unt, con est earum voloreriMe auta vel molorer emquia 
volores dunt reriatur as dolorporum et omnihil idelia volum et alitatem seruntios ad quatibus, id

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ VIII Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars ]

                  Temporada octubre-novembre 2013

Venda d’entrades 1 h abans a les taquilles dels teatres
Preu: 4,50 € / 3,50 € 
Informació: 938 466 506 / www.lesfranqueses.cat 

Paperipècia Marcel Gros
9 de novembre 18 h Teatre Auditori de Bellavista

Espectacle recomanat per a nens i nenes de 3 a 6 anys  

Amb més de 20 anys de carrera en solitari Marcel Gros escenifica a Paperipècia una nova 
experiència del pallasso que intenta fer màgia amb coses senzilles, un nom inventat d’unir 
paper i peripècia. En un lloc de la memòria que si té nom ara no recordo, hi viu un nen que 
s’imagina que és un pallasso que embolica els somnis amb paper platejat...

Autor, direcció i intèrpret: Marcel Gros

Organitza Col·labora

Teatre Auditori de Bellavista
Carrer Astúries, 1. Bellavista / 938 405 782

Casal Cultural de Corró d’Avall
Avinguda de Santa Eulàlia, s/n. Corró d’Avall 

El Petit Príncep Teatro Silfo
16 de novembre 18 h Casal Cultural de Corró d’Avall

Espectacle recomanat per a nens i nenes a partir de 6 anys

Una gran història, ben coneguda i molt llegida, on el paper es converteix en l’element princi-
pal de l’escenografia i és emprat per dibuixar, per retallar, per construir marionetes i final-
ment per donar forma i lleugeresa al món poètic del Petit Príncep.

Espectacle basat en l’obra d’Antoine de Saint-Exupéry 
Dramatúrgia i direcció: Claudio Hochman
Interpretació: Sara Sáez i Fabrizio Azara

Sense Solta Teatre Mòbil
30 de novembre 18 h Teatre Auditori de Bellavista

Espectacle per a tots els públics 

Sense solta o un món on tot és possible. Un espai propi on res és el que sembla i on tot plegat 
és un joc. Una escala, un faristol, un restaurant, una llegenda irlandesa... Un escenari, tres 
comediants i un ventall de sorpreses que aniran apareixent al llarg d’un espectacle divertit i 
amb un surrealisme deliciós que us deixarà bocabadats.

Autor: Teatre Mòbil i Marcel Gros
Direcció: Marcel Gros
Intèrprets: Atilà Puig, Marc Fonts i Jordi Girabal
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[ grups polítics ]
ajuntament de les Franqueses del Vallès

Esteve Ribalta 
Portaveu del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya

Francesc Torné
Portaveu del Grup Municipal Convergència per Les Franqueses

Rafael Bernabé
Portaveu del Grup Municipal Les Franqueses Imagina

Francesc Colomé 
Portaveu del Grup Municipal Convergència i Unió

ELS INCOMPLIMENTS I LES DESLLEIALTATS FAN PUJAR EL DEUTE DE L’ESTAT AMB CATALUNYA FINS ALS 9.375,7 MILIONS D’EUROS. 
El Govern ha presentat un informe que recull de forma detallada els incompliments, les vulneracions de competències i les deslleialtats 
institucionals de l’Estat espanyol amb Catalunya i quantifica el volum del deute que té l’Estat amb Catalunya, un dels principals causants de 
la delicada situació financera de la Generalitat. Un dels principals aspectes que l’informe posa de manifest és que les actuacions deslleials 
de l’Estat respecte Catalunya estan esdevenint cròniques i això comporta la vulneració del principi constitucional d’igualtat de tots els ciuta-
dans. Quan, per exemple, l’Estat no aporta els recursos que tocaria en infraestructures, educació o polítiques socials, aquest fet té un impac-
te directe sobre els ciutadans de Catalunya que reben un tracte desigual i discriminatori en relació a ciutadans d’altres territoris de l’Estat.

EL PSC VA APROFITAR LA PASSADA LEGISLATURA per ordenar el municipi des del punt de vista del mapa escolar, que tanta falta feia. Sort 
en tenim que es va fer, perquè ara no seria possible. També per ordenar urbanísticament Corró d’Avall, amb la Rambla i l’entrada des de Gra-
nollers, i també Bellavista. Ara presentem un projecte que ha de completar aquesta planificació: l’entrada de Bellavista, la plaça Espanya, 
projecte subvencionat al 100% amb llei de Barris i Diputació aconseguit el 2010, i que ha de reequilibrar socialment el municipi. Amb aquesta 
perspectiva històrica, podem gaudir d’un municipi, on, serveis com l’educació o l’entorn urbà ens proporcionen un important nivell de qualitat 
i progrés. Ara també es pot veure com les Franqueses té unes finances sanejades, també gràcies que s’han desencallat projectes bloquejats 
per l’oposició, com el Falgar de Llerona, el sector N de la carretera de Cardedeu o el nou espai de l’antic Teatre Auditori de Corró d’Avall.

LA RONDA SUD, UNA TRAMPA MORTAL. A l’agost es va produir un altre accident greu a la Ronda Sud de Granollers, entre la carretera de 
Girona i de la Roca, que no disposa de separador. En aquest tram hi ha hagut diversos accidents mortals. Quan hi ha hagut un accident greu 
hem demanat al Ple reclamar a la Generalitat la instal·lació d’un separador de formigó, de forma provisional mentre no es fan les obres 
d’ampliació d’aquest tram, i evitar així més desgràcies personals. Però la Generalitat s’ha limitat a pintar la línia separadora sense resoldre 
el problema. Finalment, hem aprovat per unanimitat reclamar el separador de formigó provisional de forma urgent i que es deixi un carril per 
sentit de circulació fins que no s’eixampli el tram. No poden haver-hi més víctimes. Hem d’aconseguir que la Generalitat ens faci cas i deixin 
de produir-se accidents mortals per prioritzar actuacions innecessàries per damunt de la seguretat de les persones.  

CAL DONAR SUPORT A LES INICIATIVES CIUTADANES. Al ple municipal de setembre es va aprovar inicialment l’ordenança d’intervenció 
municipal d’espectacles públics i activitats recreatives. Les Franqueses Imagina estem amoïnats per aquesta ordenança. Ens vam abstenir 
a la votació perquè encara que entenem i compartim que l’ordenança s’emmarca en la legalitat, que incideix en la normativa de seguretat 
i prevenció de riscos, considerem que l’aplicació pràctica d’aquestes normatives de forma rígida i burocràtica pot limitar seriosament les 
activitats de les associacions i entitats de la ciutadania de les Franqueses. Considerem que el govern municipal ha de simplificar tots els pro-
cediments administratius i facilitar, tant com sigui possible, les activitats de les entitats del municipi com un espai de participació popular ab-
solutament necessari per a la salut democràtica, i així ho demanarem en una moció al pròxim ple municipal. www.lesfranquesesimagina.org.
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Javier Álvarez
Portaveu del Grup Municipal Partit Popular

Àngel Profitós
Portaveu del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya

Grup Municipal Unió de Pobles de Les Franqeses

Josep Badia
Portaveu del Grup Municipal Plataforma per Catalunya

OTRA DE NUESTRAS APORTACIONES FORMATIVAS. Con gran orgullo ofrecemos a los franquesinos a partir de ahora, un nuevo curso for-
mativo en el sector de la “hostelería”, que se dictará en Dinamización Económica. A pesar de las dificultades laborales que estamos viviendo 
en estos momentos, el sector de la hostelería es de los sectores que se han mantenido firmes, habiéndose convertido en uno de los pilares 
económicos más importantes del país. Por esta razón, hemos diseñado un curso práctico, útil y atractivo, dirigido a aquellas personas inte-
resadas en adentrarse en el apasionante mundo de la hostelería y poderles brindar las herramientas necesarias para que puedan realizar 
posteriormente una labor profesional en este sector. ¡Estamos seguros de que con nuestras aportaciones formativas, estamos contribuyen-
do a hacer de nuestros franquesinos personas con más posibilidades, más capacitadas y más competitivas laboralmente!

Escric després de veure el publireportatge entrevista de VOTV a l’alcalde dels nostres pobles. Destacar, a banda del fallit intent de justificar 
la fredor del seu govern en els temes nacionals, el fet que un regidor tingui la primera notícia concreta de per on aniran les ordenances del 
2014 veient la TV. Sentirem a dir com un èxit la rebaixa o congelació d’alguns impostos i taxes per al 2014. Recordeu, però, dues coses. La 
primera que això ja es podia haver fet ara fa un any tal com va demanar (i així consta l’acta del Ple) aquest regidor en nom d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. Que no es fes en aquell moment només s’explica per manca de visió o per tossuderia. No sé què és pitjor. La segona, 
que el redreçament de les finances municipals només ha estat possible gràcies a l’actuació ferma, ingrata però imprescindible d’Esquerra 
al front de l’àrea d’Hisenda per netejar la merda acumulada en legislatures anteriors. Seria bo mantenir la casa neta. 

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

DICTADURA DE CiU, PSC i PP. A la darrera reunió d’Entorn Verd SA com a ordre del dia hi havia el cessament i nomenament de consellers 
d’administració, però va resultar ser únicament el cessament de mi, Josep Badia, i del sr. Francesc Torné, amb l’excusa que no firmàvem els 
comptes anuals de l’empresa. No podia firmar uns comptes obscurs i ambigus després que les últimes auditories manifestessin esmenes i 
fessin constar que hi ha partides que no estan comptabilitzades, i que paral·lelament es presentés l’empresa a CONCURS, i que no es justifica 
si el concurs segueix endavant o no, i tampoc es rectifica la comptabilitat conforme als auditors, així com no ens donen explicacions als con-
sellers de les actuacions de l’empresa. Per això el SR. COLOMÉ HA APROFITAT LA MAJORIA DEL GOVERN PER CESSAR-NOS, AIXÍ JA NO TÉ 
OPOSICIÓ DINS D’ENTORN VERD SA. Empresa que sembla ser gestionarà el Sector N. Aquesta forma d’actuar és la democràcia del sr. Colomé. 
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05 dimarts

Presentació del Club Esportiu Llerona 

11.30 h Zona esportiva de Llerona

Org. Club Esportiu Llerona 

10 diumenge

Espais de lectura. Maleït karma de David Safier

18 h Biblioteca Municipal

XXIII Caminada Popular de Llerona. Recorregut 

de 14 km per a totes les edats. Inscripcions: del 

20 d’octubre al 8 de novembre. Preu: inscripcions 

anticipades a 8 euros, pels nens (fins a 14 anys) a 

5 euros. Al mateix dia de la caminada les inscrip-

cions costaran 9 euros. El preu inclou esmorzar i 

obsequi. Informació: www.llerona.net

9 h Consell del Poble de Llerona

Org. Festes Laurona

01 divendres
Conferència de la Marató de TV3, enguany dedi-

cada a les malalties neurodegeneratives

17 h Casal Cultural de Corró d’Avall 

Missa pels fidels difunts 

12 h Cementiri de Corró d’Avall 

Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

07 dijous

Sortida de la Gent Gran a Palamós. Visita guiada 

al Museu de la Pesca, al port, a les barques del 

peix i a l’espai del peix. Dinar i actuació musical. 

Activitat del Programa de Dinamització Cultural 

de la Gent Gran, majors de 65 anys 

Hora del conte especial nadons. El cau de les 

carícies a càrrec de Sandra Rossi, rondallaire. 

Inscripcions: prèvies a la Biblioteca Municipal / 

938 404 388

17.30 h Sala de lectura de Can Ganduxer

13 dimecres

15 divendres
Xerrada: La importància d’una alimentació 

equilibrada. A càrrec de la nutricionista del 

Instituto Tomás Pascual Sanz para la Nutrición y 

la Salud, Sílvia Lozano. Inscripcions: al Centre de 

Formació d’Adults de Bellavista

10.30-12 h Centre de Formació d’Adults de 

Bellavista

Org. Centre de Formació d’Adults de Bellavista

16 dissabte

II Cursa Benèfica “Els 10 km de les Franque-

ses”. 3 euros de cada inscripció aniran destinats 

a la Fundació Privada Institut de Recerca de 

l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau per finan-

çar projectes d’investigació i recerca contra el 

càncer de ronyó. Si no participeu a la cursa podeu 

col·laborar fent una donació al número de compte 

0081 0479 16 0001121022 (Banc de Sabadell). 

Les categories masculina i femenina es dividiran 

entre sènior (fins a 40 anys) i veterans (a partir de 

40 anys). Inscripcions: www.els10delesfranque-

ses.cat. Es tancaran dues setmanes abans de la 

data de la cursa o bé quan hi hagi 1.000 inscrits. 

Preu: 11 euros per als federats i 12 euros per als 

no federats. Informació: www.els10delesfran-

queses.cat / info@els10deLesFranqueses.cat

10 h Zona esportiva municipal de Corró d’Avall

Org. Club A 4 el km 

Audició del mes: Santa Cecília. Audició dels 

alumnes d’instrument 

18 h Auditori de l’Escola Municipal de Música 

Claudi Arimany

Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany

20 dimecres
Hora del conte especial commemoració del Dia 

Internacional dels Drets dels Infants. I tu, quins 

drets tens? a càrrec de Núria Alonso

17.30 h Biblioteca Municipal

Reviu la Via Catalana amb imatges

19 h Consell del Poble de Llerona

Org. Assemblea Nacional Catalana de les Fran-

queses

17 diumenge

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS OBERTS 

AL PÚBLIC

Diumenges 3, 10, 17 i 24 de novembre

11-13.15 h Circuit de Cal Gavatx

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris VIA OBERTA

ESPAI NADÓ I INFANT 

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

Bellavista

07 dj: La Rotllana: parlem de...

14 dj: Taller: Ecomenstruació a càrrec de 

Gemma Guillamón, doula, mare, assessora 

de lactància i porteo

21 dj: Taller amb família: Fem mandales

28 dj: Juguem amb el cos

Inscripcions: pels dies 21 i 28 al correu 

lesfranqueses.espai.nado@gmail.com

Org. Associació Espai Nadó–Espai Infant Les 

Franqueses, Grup de Lactància i Criança 

Respectuosa

02 dissabte

03 diumenge
Caminant per Corró d’Amunt. Activitat de dues 

hores de durada. Cal portar l’esmorzar. Inscrip-

cions: 938 710 621 (Glòria Puig)

9-11 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

22 divendres

Xerrada: Emprèn! Es tractarà del pla empresa, 

les diferents formes jurídiques i les diferents 

eines de finançament. Inscripcions: 938 404 624 

/ 938 405 780 abans del 22 de novembre. Activitat 

subjecta a un mínim d’inscripcions. Informació: 

938 404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat

18 h Centre Cultural de Bellavista

Col·l. Oficina Jove del Vallès Oriental

28 dijous

27 dimecres

Hora del conte. Contes a dojo a càrrec de l’Ós 

Mandrós

17.30 h Biblioteca Municipal

24 diumenge
3a Festa de la mongeta del ganxet i 2n Concurs 

de cuina (veure pàgina 12)

11.30 h Consell del Poble de Llerona



“Per Tots Sants,
capes i mocadors grans“
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Els actes de l’agenda queden subjectes a possi-

bles canvis. Consulteu el web municipal

MÉS INFORMACIÓ: 

www.lesfranqueses.cat 

CURSOS A CORRÓ D’AMUNT

Tai-txi, pintura i cant coral

Inscripcions obertes. Informació: 938 710 621 

(Glòria Puig)

Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

MOU-TE PER LA IGUALTAT. CELEBRACIÓ DEL 

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA 

DE GÈNERE

Sessió de contacontes i lectura del manifest 

a càrrec de la regidora de Polítiques Socials, 

Gisela Santos

25 dilluns 

18-19 h Oficina del Pla de Barris de Bellavista

Inscripcions: gratuïtes. A l’Oficina del Pla 

de Barris de Bellavista de dl a dv de 08.30 a 

14.30 h / 938 616 221 / pladebarrisbellavista@

lesfranqueses.cat

Tallers per al desenvolupament d’habilitats i 

creixement personal

18.30-20.30 h Oficina del Pla de Barris de 

Bellavista

06 dc: 1a sessió. Impulsar la teva autoestima

13 dc: 2a sessió. L’empoderament i l’automo-

tivació

20 dc: 3a sessió. Intel·ligència emocional a 

les relacions socials

27 dc: 4a sessió. L’art de riure i ser feliç

Inscripcions: gratuïtes. A l’Oficina del Pla 

de Barris de Bellavista de dl a dv de 08.30 a 

14.30 h / 938 616 221 / pladebarrisbellavista@

lesfranqueses.cat. Places limitades a 20 

persones per taller

Exposició temporal: Violència masclista en 

la parella: Desmuntem mites? 

L’exposició, cedida pel Centre d’Informació 

i Recursos per a les Dones (CIRD), proposa 

la revisió d’alguns mites associats a l’amor 

romàntic i a la violència masclista

Del 4 al 29 de novembre

De dl a dv de 8.30 a 14.30 h Oficina del Pla de 

Barris de Bellavista

TALLER CLUB DE FEINA

Dt d’11 a 13 h Masia de Can Ribas-Centre de 

Recursos Agraris

CURSOS DE FORMACIÓ 

- Mòdul d’Hostaleria-Cambrers (120 h). Del 

4 de novembre al 16 de desembre. De dl a dv 

de 9 a 13 h

- Nova Llei de recolzament als emprenedors 

i la seva internacionalització (sessió única). 4 

de novembre. 9.30-11.30 h

- Aconseguir finançament en temps de crisi 

(sessió única). 12 de novembre. 9-13 h

- L’elecció de la Forma Jurídica (sessió úni-

ca). 28 de novembre. 9.30-11.30 

Tots els cursos s’imparteixen a la Masia de 

Can Ribas-Centre de Recursos Agraris

Inscripcions i informació: 938 443 040

PROGRAMA DE CAMINADES “BELLAVISTA 

PAS A PAS”

D’octubre a juny 

Dt i dj Oficina del Pla de Barris de Bellavista

Informació: 938 616 221 / 938 467 083

6è MES DE LA DIVERSITAT

Festa de la diversitat 

30 de novembre Plaça Major de Bellavista 

A partir de les 10 h i, durant tot el matí, 

tallers per a tota la família: trenes africanes, 

fem les nostres màscares i joies, taller de 

dibuixos del món, escriu el teu nom en àrab, 

jocs diversos, taller de maquillatge infantil, 

jocs gegants d’arreu del món amb Quiràlia i... 

regals per als més petits!

10 h Cercavila dels Dioles, a ritme de djembe 

pels carrers de Bellavista (sortida i arribada 

a la plaça Major de Bellavista)

10.45 h Esmorzar àrab 

11 h Espectacle de contacontes: Contes d’aquí 

i d’allà, a càrrec de Lapsus Espectacles

12 h Espectacle Les danses del món, a càrrec 

de Artixoc

13 h Espectacle de música i danses dels 

Dioles, acompanyat d’un pica-pica tradicional 

senegambià

Col·l. Ministeri de Treball i Immigració, Gene-

ralitat de Catalunya i Diputació de Barcelona 

Participen: Associació Kambin Kafo, Asso-

ciació Sociocultural Ibne Sinaa, Associació 

Oudiodial i Associació Gambians Amics de 

Les Franqueses del Vallès

Presentació del documental Somnis trencats. 

Posterior taula rodona entorn a les les pro-

blemàtiques de la immigració clandestina

21 de novembre 

19 h Sala d’actes del Centre Cultural de 

Bellavista

Col·l. Ministeri de Treball i Immigració, Gene-

ralitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, 

Unitat de Cooperació de Vic de l’Ajuntament 

de Vic i l’Associació Ñodema Kafo

Inauguració de l’exposició Àfrica decideix. 

Presentació i visita guiada per part del direc-

tor de l’exposició i una petita degustació d’un 

pica-pica tradicional africà

5 de novembre 

19 h Sala d’exposicions del Centre Cultural de 

Bellavista

L’exposició romandrà oberta fins al 17 de 

novembre i es podrà visitar de de dl a dv de 

15.30 a 23.30 h i dt, dc i ds de 10 a 14 h

Col·l. Ministeri de Treball i Immigració, Gene-

ralitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, 

IGMAN Acció Solidaria i Associació Ñodema 

Kafo 

CASTANYADA, V PASSATGE DEL TERROR 

I IV CONCURS DE CARBASSES A CORRÓ 

D’AMUNT

Del 31 d’octubre al 2 de novembre Antigues 

Escoles de Corró d’Amunt

Entrada al passatge del terror dijous, diven-

dres i dissabte de 19 a 02 h

Preu: 4 euros pel tiquet d’entrada al passatge 

i 10 euros per un paquet que inclou: entra-

da al passatge, botifarra, brou i beguda. 

Informació: 938 710 680 / 649 030 820 (Maria 

Àngels Pou)

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de 

Corró d’Amunt

CASALS INFANTILS MUNICIPALS I CENTRES 

MUNICIPALS DE JOVES

De setembre a juny

Informació: 938 405 781 / 938 404 967  

Org. Casals Infantils Municipals i Centres 

Municipals de Joves

SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL, ESPAI ZERO

Informació: 938 404 624

VISITA D’ALUMNES I MESTRES ESTRANGERS 

A L’ESCOLA JOAN SANPERA I TORRAS

De l’11 al 17 de novembre

Activitat emmarcada dins del projecte eu-

ropeu Comenius Wide Open Window (WOW) 

sobre l’esport i la salut

Org. Escola Joan Sanpera i Torras




