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L’estiu s’acaba i també les festes ma-
jors del municipi de les Franqueses. 
Cadascuna de les cinc festes majors 
ha conservat l’estil propi i singular del 
seu poble. Totes han comptat amb una 
notable participació i una gran implica-
ció de les entitats i dels veïns i veïnes. 
Hem de sentir-nos molt orgullosos de 
les tasques que molta gent ha realitzat 
voluntàriament i, sobretot, del treball de 
les comissions de festes. Hi ha poques 
coses tan lloables com realitzar un tre-
ball desinteressat perquè els altres en 
gaudeixin. I, per aquest motiu, tenen tot 
el meu agraïment i les encoratjo a conti-
nuar en aquesta línia. L’Ajuntament es-
tarà sempre al seu costat.

Per a aquest darrer trimestre de 
2013 hi ha planificats un seguit de pro-

jectes i actuacions amb un fort impacte per a la ciutadania, alguns dels quals s’allarga-
ran durant el 2014. Us n’enumero els més significatius.

A Corró d’Avall finalitzarem el procés de participació ciutadana en el qual es defini-
ran els usos que ha de tenir l’edifici en construcció del Centre Cultural. Es preveu que a 
mitjans del 2014 es puguin iniciar les obres. Hi haurà un Centre d’Atenció Primària? Una 
biblioteca? Un centre de negocis? Un mercat municipal? Un pavelló? Sales polivalents? 
Hotel d’entitats?... Els ciutadans i ciutadanes de les Franqueses ho decidiran aquest dar-
rer trimestre.

A Bellavista, gràcies al Pla de Barris atorgat per la Generalitat de Catalunya i també 
a través de subvencions del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC), remodelarem la plaça 
d’Espanya i també generarem un eix cívic i social al carrer de Rosselló amb la reconver-
sió de l’Escola Bressol Massagran en el nou edifici de l’Ajuntament a Bellavista.

A Llerona acabarem la construcció del parc del Falgar tal i com els veïns i veïnes del 
municipi i de Llerona van decidir a través d’un procés participatiu. Pel que fa a la zona 
esportiva i cultural del poble, seguirem mantenint contactes amb la propietat a fi i efecte 
que la subvenció que la Diputació de Barcelona ens ha donat per tal de remodelar-la es 
pugui fer efectiva.

A Corró d’Amunt hem construït un aparcament de cotxes amb capacitat per a 150 ve-
hicles. Aquesta àrea d’aparcaments era molt necessària pel volum de gent que gaudeix 
de la zona esportiva i dels actes que es realitzen a la seu del Consell del Poble. D’altra 
banda, aquest mes d’octubre tindrem enllestit el projecte d’urbanització del sector C (fet 
pels propietaris) i negociarem la cessió a l’avançada de la zona d’equipaments que ens 
pertoca per tal de poder ampliar la superfície existent que ocupa el Consell, que remo-
delarem atenent a la subvenció atorgada també per la Diputació de Barcelona.

A Marata, a petició de la junta del Centre, construirem un edifici a tocar del Centre 
Cultural que farà les funcions de vestidors i de magatzem. En aquests moments hi man-
ca aquest espai. L’obra estarà subvencionada per un PUOSC de la Generalitat.

D’altra banda, estem treballant en la renovació de dos grans contractes de serveis: 
l’enllumenat públic i la recollida d’escombraries, fracció orgànica i selectiva. També es-
tem estudiant una congelació i, fins i tot, baixada d’impostos. Els 1,3 milions de superàvit 
en la gestió del pressupost de 2012 ens animen a intentar-ho. 

Esperem que totes aquestes accions arribin a bon port i que aconseguim fer de les 
Franqueses un municipi encara millor.

[ editorial ]

Francesc Colomé i Tenas  Alcalde
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Les Franqueses adjudicarà la construcció 
i explotació d’una àrea d’aparcaments per 
a camions al polígon del Pla de Llerona 

E
l 18 de setembre va acabar el termini de presentació d’ofertes 
per a l’adjudicació de la concessió de l’ús privatiu d’un bé de 
domini públic amb la finalitat de construir i explotar una àrea 
d’estacionament de camions en una parcel·la d’equipaments 

de la UA-24, al polígon industrial del Pla de Llerona. En aquest con-
curs es va presentar un sol licitador. Està previst que, si no hi ha cap 
impediment, l’adjudicació es faci durant el mes d’octubre.

El projecte, ubicat al carrer d’Alemanya, just al costat de l’esta-
ció transformadora elèctrica d’Estabanell, contempla la creació en 
una superfície de 24.000 m2 d’un pàrquing per a vehicles de trans-
ports de mercaderies, caravanes i serveis complementaris. L’esta-
cionament tindrà capacitat per a 250 vehicles, i l’àrea de serveis, 
tot i que no està del tot definida, podrà tenir cafeteria, benzinera, 
taller de reparacions i aparcament cobert.

Aquest és el segon expedient de contractació d’aquest projecte 
que s’inicia, ja que el primer va quedar desert. El nou expedient va 
introduir unes modificacions en els plecs de clàusules, aprovats per 
la Junta de Govern Local del 4 de juliol, per estimular els empresaris 
a participar en el procés. Les condicions del nou plec de clàusules 

coincideixen força amb les que van regir una concessió similar que 
es va fer anys enrere en el polígon del Ramassar.

Imatge virtual de l’àrea d’aparcaments

L
’Ajuntament de les Franqueses treurà properament a concurs 
l’explotació d’un quiosc destinat a l’activitat de bar en el parc 
del Mirador de Bellavista i d’un altre al parc del Mas Colomer, 
a Corró d’Avall. 

La idea de construir els quioscos neix per donar resposta a la 
demanda dels usuaris dels esmentats parcs de poder disposar d’un 
bar en aquestes zones d’esbarjo, que en certs moments del dia estan 
molt concorregudes. L’Ajuntament, a més, creu que aquesta actua-
ció ajudarà a dinamitzar aquests espais.

La instal·lació constarà d’un mòdul prefabricat rectangular de 
12,50 m2 de superfície (5 x 2,50 m), equipat amb un bany adaptat i 
una pèrgola adjacent de 37,50 m2 (7,50 x 5 m).

El preu del contracte que servirà de base per a la licitació és de 
91.000 euros, que es desglossa de la forma següent: d’una banda, 
55.000 euros en concepte de cànon inicial fix corresponent al resca-
balament del cost d’adquisició del quiosc; de l’altra, un cànon anual 
de 2.400 euros, que podran ser millorats a l’alça. 

El termini de la concessió dels quioscos s’estableix en 15 anys, tot i que els licitadors podran proposar un termini inferior al Consistori.

S’instal·laran dos quioscos per a l’activitat 
de bar als parcs del Mirador i Mas Colomer

Imatge virtual d’un quiosc per a l’activitat de bar al Parc del Mirador
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L’Ajuntament forma part del Patronat de 
la Fundació Apadis

E
l proper 5 d’octubre tindrà lloc la signatura del conveni marc 
de col·laboració entre l’Ajuntament de les Franqueses i la 
Fundació Privada Apadis pel qual el Consistori franquesí s’in-
corporarà com a persona jurídica al Patronat d’aquesta enti-

tat. L’objectiu d’aquest acord és donar un nou impuls a les relacions 
que mantenen des de fa més de deu anys les dues parts.

La signatura entre l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colo-
mé, i la presidenta de la Fundació Apadis, Immaculada Navarro, es 
farà a les instal·lacions municipals que l’Ajuntament cedeix a aques-
ta entitat al carrer de Rosselló, just abans de l’arrossada popular que 
l’associació ha organitzat per a familiars, socis i persones amb dis-
capacitat de l’entitat per celebrar el trasllat i ampliació de La Boti-
gueta. El nou local, de 170 metres quadrats de superfície, està situat 
al número 6 del passeig d’Andalusia, una ubicació molt més cèntrica 
i espaiosa que la que tenien fins ara al carrer de Provença.

La Botigueta és un projecte pioner i únic a la comarca nascut al 
desembre de l’any passat, que ofereix l’oportunitat a les persones 

amb discapacitat del centre de poder formar-se dins d’un context la-
boral real. A l’establiment es poden adquirir productes de segona 
mà i objectes d’artesania realitzats pels mateixos treballadors, la 
venda dels quals serveix per ajudar a finançar el centre i al mateix 
temps permet a les persones amb discapacitat treballar realitzant 
pràctiques en torns rotatius atenent el públic, aprenent un ofici i fent 
tot tipus de tasques de gestió d’una botiga. La Botigueta està oberta 
els dilluns de 9 a 13.30 h, de dimarts a divendres de 9 a 13.30 h i de 16 
a 20.30 h, i els dissabtes de 10 a 13.30 h.

Més de 10 anys de col·laboració amb Apadis 
L’Ajuntament de les Franqueses fa més de deu anys que col·labora 
amb aquesta entitat que treballa per la integració de les persones 
amb discapacitat. Així, a banda de la cessió de les instal·lacions mu-
nicipals del carrer de Rosselló, l’Ajuntament també en paga les des-
peses d’aigua, llum i neteja, i col·labora amb l’associació amb diver-
sos projectes de les àrees d’Esports i de Dinamització Econòmica.

Ordenança municipal de sorolls i vibracions
El soroll és actualment una de les principals causes de preocupació ciutadana, ja que incideix en la qualitat de vida de les persones i, a 

més, pot provocar efectes nocius en la salut i en el comportament, tant individuals com socials. 
En aquest sentit, el soroll es considera arreu com un agent contaminant més, des que així es va reconèixer oficialment per primera ve-

gada en la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient Humà, reunida a Estocolm l’any 1972. 
Al Ple municipal del mes de maig es van resoldre al·legacions i es va aprovar definitivament l’ordenança municipal de sorolls i vibracions 

de les Franqueses amb els vots a favor del govern municipal i CpF, els vots en contra de LFI i PxC i l’abstenció d’ERC. 
L’ordenança concreta els instruments jurídics, i també tècnics, necessaris perquè es pugui donar una resposta adequada a les inquie-

tuds dels ciutadans i les ciutadanes vers la contaminació acústica, millorant la seva qualitat de vida, en un procés d’una creixent 
conscienciació ambiental. 
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Missatge de tranquil·litat per la reforma 
de la PAC als agricultors i ramaders

A
l mes d’octubre està previst que es facin les visites d’infor-
mació i assessorament als establiments minoristes d’ali-
mentació i restauració de les Franqueses, dins el Progra-
ma de Seguretat Alimentària 2013-2015. Aquest programa, 

aprovat el passat 18 de juliol, constitueix un pilar fonamental del 
sistema de control oficial dels aliments que ha de contribuir de for-
ma essencial a la millora de la protecció de la salut de la població, 
mitjançant intervencions en matèria de seguretat alimentària que es 
duen a terme en base a principis de qualitat, eficiència i coordinació 
en col·laboració amb tots els participants en la cadena alimentària.

Les visites aniran a càrrec d’una tècnica de Salut Pública con-
tractada per la Diputació de Barcelona amb la finalitat de fer un se-

guiment dels establiments inspeccionats l’any 2011 i obtenir més da-
des que permetin fer una valoració de les condicions higièniques, les 
pràctiques de manipulació i els autocontrols dels establiments. Els 
resultats de l’enquesta permetran atorgar un codi de registre a cada 
establiment, actualitzar les dades i establir un ordre de prioritats en 
les actuacions que faci l’Ajuntament.

El Programa de Seguretat Alimentària ha de ser l’eina més 
important per reduir els riscos relacionats amb els productes ali-
mentaris a les Franqueses i, alhora, ha d’ajudar els comerciants, 
donant-los informació i assessorament perquè augmentin la seva 
qualitat sanitària, i contribuir així a la protecció de la salut dels 
ciutadans.

Visites als establiments del municipi dins 
el Programa de Seguretat Alimentària

Azcárate, conseller i economista agrari de la CE, va signar el Llibre d’Honor

M
. V

iu
re

E
l conseller econòmic de la Direcció General d’Agricultura 
i Desenvolupament Rural de la Comissió Europea, Tomás 
García Azcárate, va exposar alguns trets de la nova reforma 
de la Política Agrària Comuna (PAC) i com afectaran les mo-

dificacions als agricultors i ramaders de la comarca. La sessió, or-
ganitzada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental i, especialment,  
per la regidoria d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat, va tenir lloc 
el 5 de setembre al Centre de Recursos Agraris de les Franqueses. 

Azcárate va voler transmetre un missatge de tranquil·litat als 
assistents: “El resultat final de la negociació de la PAC per a Espanya 
és bo i correspon als objectius que s’havien fixat des del Ministeri. 
Amb la reforma existeix un marge més que suficient per tal que l’Es-
tat concreti una política que respongui als problemes actuals”. 

Novetats positives de la PAC
En línies generals, la conferència va servir per oferir un missatge 
de continuïtat en la PAC però amb les següents novetats: d’una ban-
da, les ajudes es reservaran als agricultors actius i a l’agricultura 
activa i, de l’altra, hi haurà un augment de la capacitat per a l’or-
ganització dels agricultors. “Si els pagesos volen seguir treballant 
individualment no hi haurà cap administració que pugui fer res pel 
sector”, va alertar el conferenciant. 

Els avantatges dels agricultors i ramaders del Vallès Oriental
En relació a la comarca del Vallès Oriental, Azcárate va subratllar 
els punts forts que tenen els productors per dur a terme la seva ac-
tivitat. En primer lloc, va considerar una sort poder estar al costat 

d’una gran metròpolis com Barcelona ja que es poden desenvolupar 
activitats com el km 0 o els productes de proximitat a més d’altres de 
complementàries com el turisme rural. “El Vallès Oriental té mercat 
dins de Catalunya per col·locar els seus productes, això no succeeix 
en altres regions d’Espanya, que han de vendre els seus productes a 
l’estranger i competir amb grans productors”, va afirmar. En segon 
lloc, el conseller i economista agrari va dir que a Catalunya hi ha la 
millor indústria agroalimentària de l’Estat espanyol la qual cosa 
és un actiu essencial per als agricultors i ramaders de la zona. “Una 
empresa agroalimentària sempre necessitarà assegurar-se part de 
les seves matèries primeres a pocs quilòmetres de la fàbrica”, va 
sentenciar. En tercer lloc, va subratllar que “l’amor per allò que és 
nostre és molt fort a Catalunya” i que això incideix en el fet que els 
consumidors apostin per comprar els productes de la seva terra. 



7

5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

L’Ajuntament neteja la 
llera de la rieres 

Tip!

Llerona recupera el seu Himne

Encara que va anar acompanyada de 
molta pluja, hem tingut una bona Fes-
ta Major, especialment per la recupe-
ració de l’Himne de Llerona, una part 
important de la nostra història que diu 
molt del nostre poble, d’un passat emi-
nentment agrícola, les nostres arrels.

Em va fer molta il·lusió quan pel maig 
passat el senyor Mercader em va portar 
la lletra i música de l’Himne de Llerona.

Com a presidenta del Consell i les en-
titats que el conformen vam acordar 
fer la presentació per la Festa Major 
d’una placa de ceràmica amb la lle-
tra de l’Himne. Va ser una inauguració 
molt digna i plena d’il·lusió i treball de 
molta gent i especialment “la Coral” i el 
mestre director que ens va emocionar. 
Aquesta és la tasca del Consell del Po-
ble, aglutinar i fer viure les seves festes, 
les seves tradicions, amb el nostre pres-
supost fent cada any el que creiem millor 
per al nostre poble, ajudar a les entitats 
que les tenim molt actives i ens fan gau-
dir, com ara per la Festa Major. Cal feli-
citar aquest bé de Déu de joventut que 
ens delecten amb el seu servei al sopar 
de Festa Major i, com no, també he de 
dir gràcies a la brigada de l’Ajuntament 
per la gran feina de posar els maons al 
voltant de la gran carpa, sinó el sopar 
amb aigua inclosa no es podia celebrar.

consell 
del poble 
de Llerona

Rosa Maria Pruna
Presidenta del 
Consell del Poble
de Llerona

Nou sistema per a les 
comunicacions de crema

L
’Àrea d’Agricultura, Territori i Sos-
tenibilitat va realitzar els dies 10 i 11 
de setembre els treballs de neteja 
del tram urbà de la riera de Carbo-

nell entre Can Calet i la zona esportiva mu-
nicipal de Corró d’Avall. Aquestes tasques 
s’emmarquen dins el programa anual de 
manteniment, conservació i millora de les 
rieres municipals. La neteja de la riera es 
deu a l’acumulació de canyes i vegetació. 
La setmana següent es va fer la neteja de 
la llera de la riera del Ramassar. Ambdues 
actuacions compten amb el 50% del seu cost 
subvencionat pel Consorci per a la Defensa 
de la Conca del Besòs.

D’altra banda, i com a actuació puntual, 
també durant la tercera setmana de setem-
bre es van realitzar les tasques per esta-
bilitzar l’escullera de la riera Carbonell al 
seu pas per Marata, tal com demanaven els 

veïns. L’actuació va consistir a col·locar-hi 
pedra grossa per omplir el forat que l’erosió 
de l’aigua havia fet al salt que hi ha a uns deu 
metres del pont. Els treballs es van retardar 
uns dies perquè s’havia d’esperar que el ter-
reny estigués eixut, ja que estava xop a cau-
sa de les darreres pluges.

L
a Generalitat de Catalunya ha posat 
en marxa un nou sistema per a la 
tramitació de les comunicacions de 
crema. Totes les persones que tinguin 

previst fer foc en els terrenys forestals i a la 
franja de 500 metres que els envolta durant 
el període comprès entre el 16 d’octubre i el 
14 de març ho hauran de comunicar prèvia-
ment. Els interessats hauran de dirigir-se a 
les dependències municipals (Masia de Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris. Camí 
Antic de Vic, 10 / 938 616 360) i sol·licitar el 

permís. L’autorització es donarà al moment 
gràcies a un programa informàtic que con-
necta totes les administracions catalanes 
(EACAT). El nou sistema permetrà una tra-
mitació més àgil i senzilla per a les comuni-
cacions de crema ja que el permís s’atorgarà 
de forma immediata. A més, la informació 
recollida automàticament a l’abast de totes 
les administracions que col·laboren en la 
prevenció d’incendis. Anteriorment, calia 
que els interessats fessin la sol·licitud en 
paper i el procediment era més lent i costós.
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El circuit de Cal Gabatx obre el diumenge al matí

E
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La riera Carbonell passa per la zona esportiva

F
ruit de la voluntat de fer campanyes 
i accions conjuntes, el Centre d’Es-
tudis Ferroviaris Via Oberta i l’As-
sociació de Botiguers, Comerciants i 

Professionals (ABCP) de les Franqueses van 
endegar la campanya “Torna al col·le i puja 
al tren”. Durant el setembre, els clients que 
compraven als comerços associats a l’ABCP 
eren obsequiats amb un val per pujar al tren 
de Cal Gabatx i un refresc. En total es van re-
partir 2.000 vals que es podran fer efectius 
fins a finals del mes de desembre. 

Els Botiguers reparteixen 
2.000 vals per a Cal Gabatx 
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Sebastià Alzamora protagonitza la Diada 

E
ls actes de celebració de la Diada Nacional de Catalunya a les 
Franqueses van girar al voltant del dret a decidir del poble 
català. La conferència d’enguany, Un any després... 11S vist per 

un mallorquí, a càrrec de l’escriptor Sebastià Alzamora, refle-
xionava sobre els esdeveniments produïts arran de la manifestació 
de l’11 de setembre de l’any passat i de l’evolució del procés indepen-
dentista. Alzamora es va mostrar convençut de la futura plenitud 

nacional de Catalunya en afirmar que relativament aviat es modifi-
caran les fronteres entre Catalunya i Espanya. També va lamentar 
que “les Balears i Catalunya van a velocitats diferents”. Amb tot, com 
a ferm defensor dels Països Catalans, es va mostrar optimista: “Com 
a mallorquí us puc dir: tireu endavant, feu via, i nosaltres ja vindrem 
quan puguem”. “Tinc la convicció que la radicalització del PP a les 
Balears tard o d’hora els passarà factura a les urnes”, va afegir. 

El programa de caminades “Bellavista 
pas a pas” estrena rutes per nivells 

L
’1 d’octubre s’inicia la 3a edició de “Bellavista pas a pas”, un 
programa de caminades no competitives i aptes per a totes les 
edats. L’objectiu és promocionar l’adquisició d’hàbits saluda-
bles mitjançant la pràctica d’activitat física senzilla i regular.

Com a novetat, en aquesta edició s’han establert dos horaris dife-
renciats en base al nivell de dificultat de les rutes a seguir. Tot i que 
els circuits sempre són assequibles i compten amb el suport d’un 
monitor titulat, hi ha dos grups: un de nivell suau amb caminades 
d’una hora de durada i un altre de nivell moderat-fort amb camina-
des d’una hora i mitja, aproximadament. 

El punt de sortida i arribada és, un cop més, l’Oficina del Pla de 
Barris situada al costat de la plaça major de Bellavista.

Les caminades estan programades dos dies per setmana, els di-
marts i els dijous, en el següent horari:

- Grup nivell suau: 17.30 a 18.30 h
- Grup nivell moderat-fort: 18.30 a 20 h
Els grups han de comptar amb un mínim de 5 participants per 

formar-se.

Inscripcions obertes i gratuïtes
Per poder participar a les caminades s’han de formalitzar les inscrip-
cions, que són gratuïtes i restaran obertes durant tot l’any, a l’Oficina 
del Pla de Barris de Bellavista (938 616 221 / pladebarrisbellavista@
lesfranqueses.cat) o al Patronat Municipal d’Esports (938 467 083).
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C
om cada estiu, l’Ajuntament ha aprofitat el període de va-
cances escolars per fer obres de manteniment de les instal-
lacions de les escoles del municipi. 

Enguany, cal destacar que gràcies a la col·laboració de 
l’Àrea de Dinamització Econòmica s’ha pogut comptar amb vuit per-
sones provinents de plans d’ocupació que juntament amb els peons 
de manteniment de les escoles han pogut fer moltes més feines que 
les que es fan habitualment. En concret, els plans d’ocupació s’han 

atorgat a l’Ajuntament a través del projecte del Pla de Barris. 
El pressupost en materials i reparacions ha estat d’uns 20.000 

euros. Entre d’altres feines, s’han fet arranjaments de soldadura, 
guix, pintura, construcció, instal·lació d’aigua i llum. Cal destacar 
alguns dels arranjaments fets a l’Escola Bellavista-Joan Camps, 
com la renovació de canonades de calefacció, la revisió de les co-
bertes, la renovació dels canalons de recollida d’aigua i la neteja i 
reparació de les canonades de desguàs dels patis.

Membres de l’Ajuntament de Bogotà 
visiten les Franqueses en el marc d’un 
projecte de cooperació internacional 

Els visitants colombians i els representants municipals de les Franqueses
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L’Ajuntament inverteix 20.000 euros en 
manteniment de les escoles

D
imarts 17 de setembre al matí, una delegació de l’Ajunta-
ment de Bogotà va ser a les Franqueses en una visita em-
marcada en el projecte “Escombros Cero” en què el Consis-
tori de la capital colombiana treballa des de fa mesos per 

aprendre els millors sistemes per gestionar, de forma sostenible, 
els residus de la construcció i la demolició. L’Ajuntament de les 
Franqueses participa en aquest programa amb l’objectiu de propor-
cionar assistència tècnica al municipi colombià.

Les Franqueses com a model municipal de gestió de runes
La visita de l’expedició colombiana a les Franqueses, que va ser re-
buda per l’alcalde Francesc Colomé i diversos regidors de l’equip 
de govern, va començar amb una breu xerrada tècnica a càrrec de 
l’arquitecta municipal, Cristina Fuentes, sobre la gestió dels residus 
de la construcció en referència a les llicències urbanístiques, que va 
tenir lloc a la sala de plens. 

Acte seguit el grup es va traslladar al nou aparcament de la 
zona esportiva municipal de Corró d’Amunt, on van poder veure l’ús 
d’àrids reciclats que es van fer servir per construir-ne el paviment. 

Per últim, abans del dinar, van visitar la planta de Tecnocatalana 
de Runes, situada al polígon industrial Pla de Llerona, una empre-
sa pionera a Catalunya en el tractament integral dels residus de la 
construcció, que incorpora avenços tecnològics de darrera genera-
ció.

A banda de l’Ajuntament de les Franqueses, que és l’única admi-
nistració local que forma part del partenariat del projecte, també 
hi són presents la Fundació ENT, l’empresa Gestora de Runes de la 
Construcció i l’Agència de Residus de Catalunya. Aquesta iniciativa 
ha rebut també finançament de la Diputació de Barcelona.
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[ actualitat ]

5 festes majors, 1 estiu

Q
uan arriba l’estiu les Franqueses es prepara per viure les 
cinc festes majors dels cinc pobles que conformen el mu-
nicipi. Bellavista enceta el mes de juliol amb la seva Festa, 
la segueix Marata i a principis d’agost, Corró d’Amunt. Al 

setembre, abans del final de les vacances i de la tornada a l’escola, 
ens espera la Festa Major de Llerona i per tancar un estiu de gresca 
tenim les celebracions de Corró d’Avall. 

Els Guillots guanyen a Bellavista 
Del 4 al 7 de juliol va tenir lloc la Festa Major de Bellavista. Les colles 
dels Guillots i els Suats van enfrontar-se a la xocolatada popular, a 
la llançada de globus d’aigua i a l’estirada de corda i la victòria va 
decantar-se per als Guillots.

Els actes més multitudinaris van ser el cercavila d’inici, el corre-
foc, la festa de l’escuma, la gimcana o la botifarrada, entre d’altres.

Aquest ha estat el primer any que la Coordinadora de la Festa 
Major de Bellavista: una entitat d’entitats que es va crear al mes 
d’abril amb l’objectiu d’organitzar una Festa més oberta i aglutina-
dora de les diferents inquietuds del poble. Les expectatives es van 
complir. El programa d’enguany comptava amb més d’una trentena 
d’actes per a totes les edats i gustos perquè “tothom tingués un acte 
on s’hi trobés a gust”. Totes les entitats del barri van tenir-hi cabuda, 
el programa es va confeccionar sumant les propostes de totes les 
entitats i el resultat va ser el d’una Festa molt reeixida i viscuda.

Marata celebra la Festa més musical 
Els dies 19, 20, 21, 26, 27 i 28 de juliol es va celebrar la Festa Major 
de Marata. Un cop més, el consolidat festival Maratafolk va tornar 
a ser l’acte que va reunir més públic, amb un miler d’assistents que 
van poder veure les actuacions dels grups Esquirols, Tetuà i Ebri 
Knight, el dissabte 20. Un altre acte destacat d’enguany, perquè era 
la primera vegada que es feia, va ser el concert que va oferir el pres-
tigiós grup de jazz Ignasi Terraza Trio el diumenge 21.

El grup de teatre del Centre Cultural de Marata va tornar a fer 
dues representacions de l’obra triada per a aquesta ocasió: D’aques-

ta aigua no en beuré, de Josep Maria Folch i Torres. I els dos dies es 
va omplir la sala d’actes. A més de les activitats infantils, el dissabte 
27 va tenir lloc el cros popular, on s’hi van inscriure 168 persones. 

Al ball de l’Espolsada, que se celebra el darrer dia de la Festa 
Major, hi van assistir 28 parelles. Després d’aquesta dansa, que van 
obrir la Dolors Bachs i en Josep Lloreda, es va ballar el Pericó. Les 
havaneres de la nit van tancar una nova edició de la Festa.  

Corró d’Amunt viu una de les fetes més participatives 
L’edició d’enguany de la Festa Major de Corró d’Amunt, que va tenir 
lloc del 2 al 4 d’agost, va ser una de les més participatives que es 
recorden. L’acte que va congregar més públic va ser les 3 hores de 
Resistència Derbi Variant, novetat d’aquest any, que van reunir uns 
1.500 assistents diumenge al matí al camp de Can Blanxart. L’orga-
nització va anar a càrrec de l’Associació de Veïns Sant Mamet.
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La bona resposta dels veïns als actes ha validat l’èxit de la Coordinadora

Maratafolk va reunir un miler d’assistens  

50 equips van participar a la cursa de motos
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La Festa Major, però, va començar divendres amb la inauguració de 
l’exposició “La vinya i el vi”. El vespre del mateix divendres va tenir 
lloc la tradicional botifarrada del Club Petanca Corró d’Amunt, que 
enguany arribava a la 31a edició, al pati de l’antiga escola. Es van 
repartir 410 botifarres. Acte seguit, el Grup de Teatre Boina va repre-
sentar la comèdia El marit de la marina és mariner.

Dissabte es va fer l’esmorzar amb bicicleta, el castell d’inflables 
d’aigua per a la canalla, els jocs infantils tradicionals i el torneig de 
petanca. Al vespre hi va haver circ a la zona esportiva i el sopar de 
Festa Major, que va reunir 130 persones. Per fer baixar el sopar, el 
Grup Musical Orgue de Gats va fer ballar tothom.

Diumenge, a més de la cursa de motos i d’altres activitats espor-
tives i culturals, va destacar una visita guiada a la vinya de l’Hostal.

Llerona recorda el seu Himne 
Un dels actes més destacats de la Festa Major de Llerona d’enguany, 
que va tenir lloc del 6 a l’11 de setembre, va ser el que es va fer per 
celebrar la recuperació de l’Himne a Llerona. El dissabte 7 al vespre, 
a iniciativa del Consell del Poble, es va inaugurar a la seva seu la 
instal·lació de les rajoles de ceràmica amb la lletra de l’himne que 
va fer el ceramista lleroní Carles Vives. Tot seguit, una quinzena de 
veïns dirigits pel mestre Enric Bosch van cantar la cançó, amb lletra 
de mossèn Ramon Garriga i musicada per Antoni Pérez Moya.

Amb tot, l’acte que va tornar a reunir més gent va ser el sensa-
cional sopar de Festa Major, que van poder degustar 450 persones 
sota la carpa situada a l’aparcament del Consell del Poble el dimarts 
10. L’actuació de Ferran Sinatra & The Girls van arrodonir la nit. En-
tremig, però, es va atorgar la Placa al Civisme, que cada any dóna 
el Consell del Poble de Llerona, a Jaume Lloreda i Fontcuberta.

Tot i la pluja, la Festa Major de Llerona va tornar a ser molt reei-
xida. De la resta d’activitats programades, cal ressaltar la represen-
tació de l’obra Fanàtics del Barça a càrrec de l’Esplai de la Garriga 
del dissabte 7, i l’acampada infantil, que cada any inicia la Festa.

Corró d’Avall s’omple de música, esports i focs
La Festa Major de Corró d’Avall va comptar amb una setantena d’ac-
tes pensats per a totes les edats. La Comissió de la Festa Major de 
Corró d’Avall va oferir una programació ben farcida d’espectacles, 
de jocs, de música, de balls i de focs per als dies 12, 13, 14 i 15 de 
setembre. Una Festa variada, amb activitats culturals, gastronòmi-
ques i esportives.

El pregó, a càrrec de la directora de l’Escola Joan Sanpera i 
Torras, Emi Ventura, va donar el tret de sortida el divendres 13 de 
setembre. Aquell mateix dia, es van agrupar les actuacions musi-
cals de Miquel del Roig, Blaumut i Tetuà, que van omplir la plaça de 
l’Ajuntament tota la nit.

Pel que fa a les activitats esportives, el dissabte es van celebrar 
tornejos d’handbol, de bàsquet, de tennis, de pàdel, de futbol..., i la II 
Clàssica ciclista. El diumenge va tenir lloc la novetat esportiva d’en-

guany: la I Milla Urbana, que va aplegar uns 120 corredors.
En l’àmbit gastronòmic es van vendre 1.600 tiquets per la boti-

farrada i fins a 500 persones van gaudir de l’arrossada popular.
La cremada de l’Ajuntament i el ball de l’Espolsada, com a actes 

emblemàtics de la Festa, van repetir amb èxit un any més. L’especta-
cular cremada del dissabte a la nit va ser un dels actes que va reunir 
més públic. El tradicional ball de l’Espolsada va ser un dels darrers 
actes de la Festa i va comptar amb la participació de 46 parelles.

Aquest any, les activitats infantils acaparaven gran part de la 
programació: circ, teatre, contes, tallers, jocs... Una pila d’actes que 
van tenir una bona rebuda per part del públic.

El president de la Comissió de la Festa Major de Corró d’Avall, 
Jordi Ganduxé, celebra la participació dels franquesins i franquesi-
nes en tot els actes i es mostra especialment satisfet per l’augment 
de joves que han col·laborat en l’organització de la Festa.
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Joves i grans van gaudir de l’espectacle del correfoc a la Rambla L’activitat de la Bicicleta Urbana va aplegar un bon nombre de famílies

Jaume Lloreda (esquerra) va rebre la Placa al Civisme del Consell 

Els cantaires van interpretar l’Himne a Llerona dirigits per Enric Bosch



Per al Postgrau de Gestió i Direcció de Centres i Serveis Educatius s’han omplert totes les 

places disponibles. Per al Curs de Finances encara queden places lliures.

La Universitat arriba a les Franqueses
El mes d’agost va fer quatre anys que la Fundació Universitària Martí l’Humà (FUMH) va guanyar el concurs públic per a la 
gestió del Centre d‘Art i Noves Tecnologies Can Font de les Franqueses del Vallès. Després d’un primer període de tres anys, 
el juliol de 2013, tal com és preceptiu, vam presentar una proposta de millora per a continuar gestionant aquest equipament 
municipal en la qual s’especificava el nostre compromís d’incorporar a la nostra oferta formativa estudis universitaris reglats 
amb titulació oficial reconeguda.

Avui, poc més d’un any després d’adquirir el nostre compromís amb l’Ajuntament i, per tant, amb la ciutadania de les Fran-
queses, els estudis universitaris ja són una realitat al municipi a través de dues iniciatives que ens il·lusionen: un Curs de 
Finances, reconegut per la Universitat de Vic, i un Postgrau de Gestió i Direcció de Centres i Serveis Educatius, amb el reco-
neixement oficial de la Universitat de Girona.

Implementem el Curs de Finances perquè a les Franqueses hi ha un teixit empresarial molt potent i una base demogràfica prou 
sòlida, amb moltes persones que entenen que, en el context actual, la seva iniciació en el món de les finances des de l’òptica 
del dia a dia els pot obrir moltes portes en el mercat laboral, algunes de les quals poden estar al mateix municipi. Altres, els 
que tenen la fortuna de tenir un lloc de feina, també saben que cal dominar amb rapidesa l’operativa pròpia dels coneixements 
financers. A partir d’aquest curs de només 60 hores presencials, del 4 d’octubre al 30 de novembre, podran anar avançant en 
la mesura dels seus interessos i necessitats fins a assolir el títol de postgrau en la matèria, dels més valorats en el mercat.

Per altra banda el Vallès Oriental, degut al seu nombre d’habitants, és troba entre les comarques amb un nombre més alt de 
centres educatius, i les Franqueses és un dels municipis més ben comunicats, ja sigui per carretera, per autobús o per tren 
amb el Maresme, Osona, el Vallès Occidental i el Barcelonès, unes comarques també molt densament poblades. Per aquesta 
raó hem acordat amb la Universitat de Girona implementar un postgrau de Gestió i Direcció de Centres i Serveis Educatius 
que, a hores d’ara ja té 0totes les places assignades. Aquest postgrau de 752 hores que s’impartirà a partir del 21 de novem-
bre, vol enllaçar amb la tradició de renovació pedagògica al Vallès Oriental que tan positiva va ser per als nostres centres 
educatius i per als educadors vallesans.

Volem que aquestes iniciatives universitàries a les Franqueses tinguin continuïtat. Tant l’Ajuntament com la Fundació Univer-
sitària Martí l’Humà hem fet una aposta clara al respecte. Només cal la complicitat clara de la ciutadania per tal de convertir 
de manera definitiva les Franqueses del Vallès en una ciutat universitària.

Santiago Cucurella
Director de la Fundació Universitària Martí l’Humà
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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
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[ 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 

Mag Màgia Enric Magoo
5 octubre 18 h Casal Cultural de Corró d’Avall

Màgia per a tota la família  

Sota l’aparença d’un mag clàssic vestit amb frac i barret de copa, Enric Magoo fa un recor-
regut màgic per les diferents especialitats existents en el món de l’il·lusionisme, com són la 
màgia còmica, la manipulació o la màgia general. 

Interpretació: Enric Magoo

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 

Raspall Teatre Nu
19 octubre 18 h Teatre Auditori de Bellavista

Espectacle recomanat per a nens i nenes de 6 a 9 anys

Un espectacle per endinsar-nos en un món de fantasia que només els més petits entenen del 
tot. Un món fet de joc, d’il·lusió i d’objectes que ni de bon tros són tan inútils com els adults 
a vegades es pensen. 

Autor: Pere Calders 
Direcció i dramatúrgia: Víctor Borràs 
Interpretació: Francesc Mas i Maria Hervàs 
Escenografia i objectes: Carme Solè
Música: Oriol Canals i Dani Ferrer 

Els petits més grans Artristras Teatre
26 octubre 18 h Casal Cultural de Corró d’Avall

Espectacle recomanat per a nens i nenes de 3 a 9 anys

De la mà de la Saba Sàvia i un jardiner juganer ens endinsarem en el món proper i descone-
gut dels insectes on descobrirem la relació d’equilibri entre la formiga, la marieta i el pugó; 
la pol·linització de la flor a través de l’abella; i la màgia de la metamorfosi de la papallona.

Direcció: Artristras
Interpretació: Jordina Font i Quique Alcàntara
Tècnic, escenografia i titelles: Carles Guardis
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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

CONSULTA L’ANY 2014. El President Mas ha assegurat que esgotarà totes les vies per poder celebrar la consulta l’any 2014, tal i com fixa 
l’acord de governabilitat signat a l’inici de la legislatura. En aquesta línia, el President ha afegit que en el termini màxim de quatre mesos 
es fixarà la data per a la celebració de la consulta. Consulta dins de la legalitat. Tant des del Govern de la Generalitat com des de CiU farem 
l’impossible per tal que es pugui convocar l’any 2014 una consulta dins del marc de la legalitat i de manera pactada i convinguda amb les ins-
titucions de l’Estat. La convocatòria d’unes eleccions plebiscitàries és l’última opció. Si el Govern espanyol es negués rotundament a arribar 
a un acord sobre la consulta i obstaculitza totes les vies legals i frena la voluntat del poble de Catalunya, sempre quedarà una última opció 
que és la de fer la consulta a través de les eleccions que se celebrarien l’any 2016 d’acord amb la durada de quatre anys de la legislatura.

El PSC aporta a la governabilitat de les Franqueses 4 regidors que permeten al municipi tenir un govern fort i estable. Una majoria necessà-
ria per afrontar la situació que viu la nostra societat. En aquests moments les institucions no es poden permetre governs febles o minoritaris, 
i aquesta responsabilitat ens porta a sumar els 4 regidors del PSC als també 4 amb què compta CiU. Aquesta vocació de govern ens permet 
desenvolupar polítiques progressistes i contribuir al desenvolupament del municipi en les àrees que depenen de la nostra formació: Polí-
tiques Socials, Seguretat Ciutadana, Llei de Barris, Activitats econòmiques, Territori i Urbanisme. L’adaptació de les polítiques socials als 
nous reptes, el desenvolupament de la seguretat ciutadana amb polítiques de proximitat, la consolidació de la inversió pública amb la Llei de 
Barris o el desenvolupament urbanístic de sectors importants del municipi, són alguns dels reptes de la present legislatura.

DIADA PER RECLAMAR ELS NOSTRES DRETS. La Diada Nacional de Catalunya ha de servir perquè la ciutadania pugui reclamar les drets 
que tenim com a poble i que l’Estat espanyol, sigui qui sigui qui governi, no ens pot negar. Catalunya té un dels parlaments democràtics més 
antics d’Europa i són conegudes les vicissituds que han patits les nostres institucions. Els catalans demanem fer una consulta per expressar 
cap a on volem anar: seguir com fins ara (bastant malament), o anar cap a la independència. Aquest dret tan bàsic, que un poble pugui ex-
pressar què vol, no ens el pot negar ningú i no cal que ens recordin les lleis de Madrid, fetes a la seva mida i per aprofitar-se de nosaltres tant 
com han pogut. Tampoc no és bo que els partits polítics juguin amb el dret a decidir com a eina electoral per als seus interessos i els deixin 
de banda quan els convé. Per això cal que demanem tots plegats a la Diada els drets que tenim com a poble. Visca Catalunya.

(El Grup Municipal Les Franqueses Imagina no publica el seu escrit)
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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

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN. El estudio no garantiza un puesto de trabajo, pero detrás de un puesto de trabajo al que se presentan 
muchas personas, los que tienen un nivel educativo alto son siempre los que más puntos obtienen y a los que primero llaman. Hoy en día, aún 
para un trabajo menos cualificado se necesita un elevado nivel de formación, pues en épocas difíciles, el listón es cada vez más alto. Después 
de vacaciones, a todas las personas que quieran y puedan hacerlo, trabajadores y personas que estén en el paro, apuntaros a algún curso 
que sea de vuestro interés. El que sabe más tiene más recursos para hacer frente a situaciones difíciles, superarlas y triunfar hasta alcanzar 
metas y objetivos ambiciosos. El conocimiento es progreso; así estamos contribuyendo positivamente al avance de nuestra sociedad y de 
nuestro municipio. Cuando pensamos que hemos llegado al límite, ¡todavía podemos caminar mucho más!

En  primer lloc, un agraïment al miler llarg de franquesins i franquesines que amb els autocars del nostre municipi, amb els de pobles veïns o 
pels seus propis mitjans van contribuir a l’èxit total de la Via Catalana cap a la Independència del passat 11 de Setembre. Espero que les fotos 
de l’acte ajudaran a tenir xifres exactes. Comprensió pel ministre que rebaixa a 400.000 (1/4 de les primeres estimacions oficials) la xifra de 
participants a la Diada. Hi ha partits que han donat proves de tenir les mans molt llargues i és lògic que amb poques persones cobreixin molt 
d’espai. Felicitacions també als dos pobles del nostre municipi (Llerona i Marata) que, gràcies a la iniciativa de la seva gent i contra el criteri 
del  govern municipal, ja llueixen estelades visibles als seus respectius nuclis. Celebrar també que el lema de campanya d’ERC a les darreres 
eleccions, s’hagi convertit en una de les frases més repetides dels darrers mesos, ARA ÉS L’HORA!  

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

L’AJUNTAMENT COMENÇA A NETEJAR LES RIERES. Recordem que el passat mes de juliol Plataforma per Catalunya varem presentar una 
moció al Ple en la que demanàvem que es netegessin les rieres i que si no ho feia l’ACA que el cost de la neteja se li reclamés. Aquesta moció 
no va prosperar pels vots en contra de l’equip de govern (CiU, PSC, PP, UPLF) i el vot en contra d’ERC. Però finalment hauran recapacitat i 
encara que tard, han decidit netejar les rieres, sort que no s’han produït inundacions. Tot i que sapigueu que el cost d’aquesta neteja reper-
cutirà directament als ciutadans perquè no ho pagarà l’ACA. Seguirem presentant mocions pel nostre poble encara que l’equip de govern no 
les votin a favor, perquè ja ens han demostrat en diferents ocasions que després ens fan cas i compleixen amb les nostres mocions.
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05 dissabte

Espais de lectura. Comentari del llibre Incerta 

glòria de l’autor Joan Sales

18 h Biblioteca Municipal

Presentació del projecte de remodelació de la 

plaça Espanya

19 h Centre Cultural de Bellavista

Col·l. Diputació de Barcelona

26 dissabte

24 dijous
Hora del conte. Els calaixos del cel a càrrec d’Ada 

Cusidó

17.30 h Biblioteca Municipal

Recital de violoncel a càrrec del violoncel·lista 

italià Francesco Ferrini

10 h Parròquia de Santa Coloma de Marata

Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata i 

Centre Cultural de Marata

3 h de Resistència de BTT Corró d’Amunt. 7è 

premi

10-13 h Zona esportiva municipal de Corró 

d’Amunt

Org. Club Ciclista Corró d’Amunt 

03 dijous
Presentació del llibre Addendum. L’endemà de la 

independència d’Albert Pont

19.30 h Can Font-Centre d’Art i Noves Tecono-

logies

Org. Assemblea Nacional Catalana de les Fran-

queses

Parada informativa i recollida de signatures de 

la campanya “Signa un vot per la independència” 

Mercat de Corró d’Avall

Org. Assemblea Nacional Catalana de les Fran-

queses

06 diumenge
Caminant per Corró d’Amunt. Activitat gratuïta 

de 2 h de durada. Cal portar esmorzar. Inscripci-

ons i informació: 938 710 621 (Glòria Puig)

8-10 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

Festa de la Germandat. Preu: 12,50 euros pel 

tiquet del dinar, 8 euros pels tiquets dels socis i 

nens. Inscripcions: pel dinar es poden formalitzar 

les inscripcions fins el divendres 4 d’octubre. 

Informació: 649 030 820 (Maria Àngels Pou)

12.30 h Missa amb Cant dels Goigs a la parròquia 

de Sant Mamet

14 h Dinar de Germanor a les Antigues Escoles

16.30 h Havaneres amb el grup Nus Mariner

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

10 dijous

19 dissabte
Parada informativa i recollida de signatures de 

la campanya “Signa un vot per la independència”

Mercat de Corró d’Avall

Org. Assemblea Nacional Catalana de les Fran-

queses

“Homenatge a les nostres persones grans”. 

Sortida a Platja d’Aro amb esmorzar, dinar, 

ball i obsequis (activitat destinada a persones 

residents a Bellavista). Inscripcions i informació: 

oficina de l’Associació de Veïns de Bellavista

8-20 h Platja d’Aro

Org. Associació de Veïns de Bellavista

20 diumenge

El Tast de La Mitja. Recorregut de 10 km que surt 

de la Garriga, travessa les Franqueses i Canove-

lles i arriba a les pistes d’atletisme de Granollers.

Categories: femenina (trofeus per a les 5 prime-

res) i masculina (trofeus per als 5 primers). La 

cursa és oberta a tothom que tingui més de setze 

anys el dia de la cursa. Els menors d’edat hauran 

de presentar l’autorització d’un dels pares o tu-

tors. Hi haurà servei d’autobusos de Granollers a 

la Garriga, el dissabte de 8 a 9 h des de les pistes 

d’atletisme de Granollers. Qui el vulgui fer servir 

ho haurà de fer constar a la butlleta d’inscripció. 

El preu del bitllet serà 2 euros. Inscripcions: 

fins al 20 d’octubre o quan s’assoleixin els 5.000 

inscrits. Es podran formalitzar a través de eltast.

lamitja.cat. Preu: 15 euros amb xip groc, 18 euros 

amb xip blanc de lloguer, 23 euros la inscripció 

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

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

Catalunya cantonada amb Jacint Verdaguer de la 

Garriga

Org. Associació Esportiva La Mitja

27 diumenge
Sortida de natura de Lliçà d’Amunt a Palaudà-

ries guiada pel mestre de Ciències Naturals, 

Agustí Martínez. Inscripcions: acc@lacivica.com

9-14 h Sortida des de la plaça de Can Ganduxer 

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

Castanyada

21 h Centre Cultural de Marata

Org. Centre Cultural de Marata

31 dijous

ESPAI NADÓ I INFANT 

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

Bellavista

03  dj: Taller de portanadons a càrrec de 

Gemma Guillamón, mare, doula i assessora 

de porteo i lactància

10 dj: Mostra de roba de lactància a càrrec de 

Lactam i Junts Maternitat i Criança

17 dj: La Rotllana: parlem de lactància amb 

Concha Delgado, mare i llevadora

24 dj: Taller de creació amb família “Fem por-

tanadons per ninos i nines”. Places limitades

31 dj: Juguem amb elements de la tardor! Es 

convida als assistents a portar berenar per 

compartir

Org. Associació Espai Nadó-Espai Infant Les 

Franqueses, Grup de Lactància i Criança 

Respectuosa
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“L’octubre acabat,

mosca i mosquit enterrat“
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Els actes de l’agenda queden subjectes a possi-

bles canvis. Consulteu la web municipal

MÉS INFORMACIÓ: 

www.lesfranqueses.cat 

CURSOS A CORRÓ D’AMUNT

- Tai-txi. Sessions d’exercicis guiades per 

Marc Ricart

Del 24 de setembre al 17 de desembre

Dt de 18.45 a 19.45 h Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt

Preu: 30 euros/trimestre

Inscripcions i informació: 938 710 621 (Glòria 

Puig)

- Pintura. Sessions d’exercicis guiades per 

Elisa Martínez. Pla individualitzat

De l’1 d’octubre al 31 d’octubre

Dl i dj de 17 a 19 h Antigues Escoles de Corró 

d’Amunt

Preu: 22 euros/mes per una sessió setmanal 

o 32 euros/mes per dues sessions setmanals

Inscripcions i informació: 679 309 005 (Elisa 

Martínez)

- Cant coral. Sessions teòriques i pràcti-

ques de cant coral amb la professora Núria 

Maynou

Del 27 d’octubre al 20 de desembre

Dv de 20.30 a 21.30 h Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt

Preu: 20 euros/trimestre

Inscripcions i informació: 609 120 832 (Rosa 

Estrada)

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de 

Corró d’Amunt

TALLER CLUB DE FEINA

- Recerca de feina i introducció de dades a 

borses de treball

- Elaboració de CV i correu electrònic

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

Recursos Agraris

CURSOS DE FORMACIÓ 

- Curs de monitor d’activitats de lleure 

infantil i juvenil (330 h)

Inici del curs: 1 d’octubre 

De dl a dv de 9 a 13 h Masia de Can Ribas-

Centre de Recursos Agraris

- Informàtica bàsica (24 h)

De l’1 d’octubre al 7 de novembre 

Dt i dj de 9.30 a 11.30 h Masia de Can Ribas-

Centre de Recursos Agraris

- Tens una idea de negoci? T’expliquem els 

passos a seguir. Sessió única adreçada a 

totes aquelles persones que tenen una idea 

empresarial i volen conèixer la seva viabilitat 

i els passos a seguir. Cal confirmar assis-

tència

31 d’octubre  

9.30-11.30 h Masia de Can Ribas-Centre de 

Recursos Agraris

Inscripcions i informació: Masia de Can 

Ribas-Centre de Recursos Agraris / 938 443 

040

CASALS INFANTILS MUNICIPALS I CENTRES 

MUNICIPALS DE JOVES

De setembre a juny

- Casals Infantils Municipals (de 3 a 11 anys): 

De dl a dv de 16.30 a 18.30 h Centre Cultural 

de Bellavista i Centre Cultural Can Ganduxer

- Centres Municipals de Joves (a partir de 12 

anys): De dl a dv a partir de les 17.30 h Dl i 

dc al Centre Cultural de Bellavista, dt i dj al 

Centre Cultural Can Ganduxer i dv alterns

Inscripcions: obertes tot l’any

Informació: 938 405 781 / 938 404 967  

Org. Casals Infantils Municipals i Centres 

Municipals de Joves

SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL, ESPAI ZERO

Espai de recerca d’informació i tràmits per 

Internet, tràmits de carnets internacionals 

d’alberguistes, etc. i servei d’informació i as-

sessorament sobre ensenyament i formació

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

PROGRAMA DE CAMINADES “BELLAVISTA 

PAS A PAS”

D’octubre a juny 

Dt i dj Oficina del Pla de Barris de Bellavista

- Grup nivell suau: 17.30 a 18.30 h

- Grup nivell moderat-fort: 18.30 a 20 h

Inscripcions: gratuïtes i obertes tot l’any

Informació: Oficina del Pla de Barris de 

Bellavista (938 616 221 / pladebarrisbellavis-

ta@lesfranqueses.cat) / Patronat Municipal 

d’Esports (938 467 083)

TALLER DE LA MEMÒRIA 

Del 10 d’octubre al 12 de desembre 

Dj de 16.30 a 18 h Casal d’Avis de Bellavista  

Inscripcions i informació: fins al 4 d’octubre al 

Casal d’Avis de Bellavista

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS OBERTS 

AL PÚBLIC

6, 13, 20 i 27 d’octubre

Dg 10.30-13.30 h Circuit de Cal Gabatx

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris VIA OBERTA

PROGRAMA ENTRENA LA MITJA

D’octubre a febrer 

Les sessions del programa  tenen lloc dl, dc i 

dv i hi ha dos grups d’entrenament: 

- Grup de migdia: de 14 a 15 h 

- Grup de tarda: de 20 a 21 h 

Inscripcions: a partir del 23 de setembre a 

l’oficina del Patronat Municipal d’Esports. 

Places limitades

Org. Club d’Atletisme A4 el km 

CASTANYADA I V PASSATGE DEL TERROR A 

CORRÓ D’AMUNT

Del 31 d’octubre al 2 de novembre Antigues 

Escoles de Corró d’Amunt

Entrada al passatge del terror el dijous, 

divendres i dissabte de 18 a 24 h

Preus populars. Inscripcions i informació:  

938 710 680 / 649 030 820 (Maria Àngels Pou)

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de 

Corró d’Amunt
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