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Recentment s’han publicat les dades de 
l’enquesta elaborada per la Diputació 
de Barcelona sobre les Franqueses del 
Vallès on, per sobre de tot, es consta-
ta un sentiment de satisfacció per viure 
al nostre municipi. Res em pot fer més 
content com a alcalde que els ciutadans 
i ciutadanes de les Franqueses estiguin 
feliços i orgullosos del nostre poble.

La millora de la valoració de la gestió 
municipal, del clima polític o el conei-
xement de les actuacions que estem 
realitzant a la present legislatura són 
indicatius de que s’està fent bé la feina, 
i seguirem en aquesta línia, però reitero 
que per sobre dels aspectes de caràcter 
més polític el què veritablement impor-
ta és que els veïns i veïnes de les Fran-

queses visquin satisfets al municipi.

Per fer-ho possible, des de l’equip de govern i l’Ajuntament, hi posem el màxim esforç 
però vull destacar que no estem sols en la tasca d’aconseguir que es visqui bé a les Fran-
queses, comptem amb col·laboració de moltíssima gent i entitats que també dediquen 
el temps que calgui de manera altruista perquè cada dia ens trobem millor al nostre 
municipi.

Un bon exemple de la implicació de les entitats el tenim amb les festes majors. Comen-
cem a Bellavista i a Marata al juliol, seguim a Corró d’Amunt a l’agost i acabem a Llerona 
i a Corró d’Avall al setembre. La diversitat del municipi ens permet comptar amb aquesta 
singularitat única de viure cinc festes majors.

Arriba l’estiu i tenim l’oportunitat de gaudir-lo tots d’una manera especial a Bellavista, 
Marata, Corró d’Amunt, Llerona i Corró d’Avall amb les festes majors.   

Hem de correspondre amb el nostre reconeixement i amb la nostra participació a les 
persones i entitats que esmercen esforços perquè ens ho passem bé.

Us convido a gaudir de les Franqueses i a gaudir de les seves festes majors.  

[ editorial ]

Francesc Colomé i Tenas  Alcalde
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

ACTUALITAT 
L’Ajuntament construirà 108 nínxols 
nous i arranjarà la coberta del 
cementiri de Corró d’Avall 

04-11 

XXIII Torneig La Perestroika
Concentració i benedicció de motos i 
cotxes
IX Trobada de Catifaires de Catalunya
13a Trobada de Vaporistes del Vallès 
Oriental

14-15 
GRUPS
POLÍTICS 

16-19 
AGENDA

REPORTATGE
Més suport pels que més ho necessiten

L’àrea de Polítiques Socials augmenta 
actuacions i recursos en aquesta 
legislatura

12-13 



[ actualitat ]

4

L’Ajuntament ampliarà el cementiri de 
Corró d’Avall

L
’Ajuntament construirà 108 nínxols nous al cementiri de Corró d’Avall i arranjarà la coberta, entre d’altres tasques de manteniment. 
El Ple municipal de finals de maig va aprovar l’ampliació del cementiri perquè actualment només hi queden 16 nínxols disponibles. 

L’ampliació es finançarà amb un Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC). L’alcalde Francesc Colomé assegura que “l’actuació no 
suposarà cap cost pel Consistori”. Per ara, el Ple ha acceptat avançar els diners provinents de l’estalvi de l’enllumenat públic per 

efectuar l’obra. Amb tot, tal i com explica l’alcalde, “si es necessités augmentar la partida de l’enllumenat no hi hauria cap inconvenient ja 
que la renovació del cementiri rebrà el finançament del PUOSC”. 

Aquesta proposta es va aprovar al Ple amb els vots a favor de l’equip de govern; el vot en contra de CpF; i les abstencions de LFI, ERC i 
PxC.
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Les obres no suposaran cap cost pel Consistori perquè es finançaran amb un Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC)

Es construiran 108 nínxols i s’arranjarà la coberta
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Finalitzen les obres 
de la cruïlla de 
Marata

L’AMI i l’ANC sumen 
esforços al Vallès 
Oriental 

L
es obres de millora de la cruïlla de la carretera de Cànoves 
amb el camí de Marata van finalitzar a mitjans de juny. L’actu-
ació ha consistit en una millora de la visibilitat, la senyalit-
zació i de drenatge de les aigües que s’acumulaven a la via.

 Pel que fa a la visibilitat s’han netejat els vorals de la via. En 
relació a la senyalització horitzontal s’han canviat les bandes rugo-
ses existents per adaptar-les a la normativa vigent i s’ha millorat la 
senyalització horitzontal. Els desguassos pel drenatge de les aigües 
s’han mantingut però s’han corregit per ser més efectius.

 La millora de la senyalització i la seguretat de la cruïlla de la 
BV-5151, l’anomenada carretera de Cànoves, amb el camí de Marata, 
ha estat llargament reclamada pels veïns que hi circulen ja que el 
nombre d’accidents que s’hi han produït és força elevat.

L’Ajuntament de les Franqueses i la Diputació de Barcelona, titu-
lar de la BV-5151, van signar un conveni per a la millora de la senya-
lització i la seguretat de la cruïlla de la carretera de Cànoves amb 
el camí de Marata. L’actuació, amb un import total de 56.047 euros, 
ha estat assumida en el 98% per la Diputació de Barcelona, 54.926 
euros, mentre que l’Ajuntament s’ha fet càrrec del 2% de l’obra, és 
a dir, 1.120 euros. 

U
nes 150 persones, entre alcaldes i regidors de l’Associació 
de Municipis per la Independència (AMI) i representants ter-
ritorials de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), es van 
reunir el 12 de juny per celebrar la primera reunió plenària 

del Vallès Oriental. Les dues entitats van acordar crear una comissió 
mixta de treball per avançar de forma conjunta en el procés cap a la 
independència.

La sessió va anar a càrrec del president de l’AMI, Josep Maria 
Vila d’Abadal, i de la presidenta de l’ANC, Carme Forcadell, i va ser 
promoguda per l’alcalde de les Franqueses i representant comarcal 
del Consell Directiu de l’AMI, Francesc Colomé, i pel coordinador 
comarcal de l’ANC, Joan Guarch. Les Franqueses hi va participar 
com a municipi adherit a l’AMI. 

20J: Diada per la Independència al Vallès Oriental 
Colomé i Guarch van llegir una declaració en què es comprometen a 
impulsar un pla d’accions conjuntes per promoure la sobirania fis-
cal i el dret a decidir. A la reunió també es va convocar la celebració 
de la Diada per la Independència al Vallès Oriental pel proper 20 de 
juliol.

L’AMI i l’ANC del Vallès Oriental creen una comissió mixta de treball La Diputació de Barcelona ha estat la responsable de les obres

A
M

I

M
. V

iu
re



6

[ actualitat ]

La Policia Local comissa 500 kg de cables 
de coure

L
a Policia Local de les Franqueses va comissar 500 kg de 
cables de coure la matinada del 4 de juny a Can Pinet, a 
l’urbanització de Can Suquet de Corró d’Amunt, i va detenir al 
presumpte autor de la crema de les mànegues de plàstic que 

protegien el coure. 

Una columna de llargues flamarades i molt fum
Els fets van produir-se cap a mitja nit quan un veí de Corró d’Amunt 
va trucar al cos policial i va alertar que a la zona de l’urbanització 
de Can Suquet es veia una columna de foc i molt fum. Ràpidament 
una patrulla va desplaçar-se a la zona i va observar que les llargues 
flames i el fum provenien de la masia de Can Pinet. Els agents van 
sorpendre a l’individu que provocava el foc, L.M.C, de nacionalitat 
peruana. 

Crema de mànegues de plàstic contaminants
L.M.C. cremava les mànegues de plàstic que protegien els cables 
de coure. Segons la Policia Local, les mànegues de plàstic eren 
de grans dimensions. A més, la zona on es van produir els fets es 
troba a menys de 50 metres del bosc. Actualment, segons consta 
al Decret 64/1995, està totalment prohibit fer foc a menys de 500 
metres de la massa forestal.

Els agents van percebre que el plàstic fos desprenia un líquid 
contaminant que s’abocava cap al torrent de Can Suquet. Per evitar 
que el líquid s’escampés van tirar-hi sorra al damunt. 

Durant l’escorcoll de la zona, la Policia Local va trobar una bossa 
de plàstic amb una esmoladora al seu interior, quatre paquets de 
sacs d’escombreries industrials i dos rotllos de cinta adhesiva. Crema dels plàstics que protegien els cables de coure

Encarregat de netejar els cables de coure
L.M.C. va explicar a la Policia que ell només s’encarrega de netejar 
els cables de coure, de treure’n el plàstic que els envolta i de cremar-
lo. Segons va afirmar, desconeix la procedència dels cables. 

Pagaven al propietari de la finca per la crema del plàstic
Proper a la zona dels fets hi havia un veí de Corró d’Amunt, A.M.O. El 
veí va assegurar a la Policia Local que desconeixia d’on provenien els 
cables. Amb tot, va reconèixer que cedia un espai de la seva finca per 
tal que cremessin els cables de plàstic a canvi de diners. 

El presumpte autor del foc va ser detingut i traslladat a les 
dependències dels Mossos d’Esquadra per la seva custodia i 
posterior presentació davant l’autoritat judicial. El propietari de la 
finca on van ocórrer els fets també haurà de respondre davant del 
jutge. Els Mossos investiguen la procedència dels cables.
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Les Franqueses recuperarà la patrulla 
rural 

L
a Policia Local tornarà a disposar d’un agent rural per donar 
servei als pobles de Corró d’Amunt, Marata i Llerona. 

La dotació que vigilava les zones rurals del municipi es va 
suprimir fa mesos perquè l’agent que la realitzava va passar 

a ocupar-se d’altres tasques més adequades a la seva edat. Des 
d’aleshores els nuclis rurals només han comptat amb la vigilància 
d’un vehicle policial que patrulla un cop al dia. La supressió de 
l’agent rural va generar fortes queixes entre la ciutadania. 

L’inspector en cap de la Policia Local, Xavier López, va assistir 
a les darreres sessions dels consells dels pobles de Corró d’Amunt 
i Llerona i va anunciar que a partir del setembre, després de 
les vacances d’estiu, el cos policial es podrà reorganitzar per 

recuperar la patrulla rural.
Malgrat la voluntat de cedir a les peticions veïnals, l’inspector 

també va subratllar que el cos policial treballarà amb els recursos 
existents i vetllarà per distribuir-los de la millor manera possible.

Des de l’àrea de Seguretat Ciutadana es van recordar alguns 
consells de seguretat com ara no deixar eines del camp fora dels 
coberts ja que poden ser utilitzades per entrar a les cases. López, un 
cop més, va demanar la col·laboració ciutadana: “és molt important 
que els veïns truquin a la Policia Local si veuen qualsevol vehicle 
sospitós”. També va alertar de la importància de posar les denúncies 
a les persones que, per exemple, hagin patit un robatori. Un fet 
delictiu no existeix si no queda registrat pels cossos de seguretat. 
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L
a Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els 
ajuntaments i les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), 
desenvolupa cada any el Pla d’Informació i Vigilància contra 
incendis forestals (PVI). 

La iniciativa forma part del programa de suport als municipis en 
la prevenció dels incendis forestals que té, com a finalitat principal, 
evitar-los i limitar-ne els efectes. Es va començar a posar en 
pràctica des de l’any 2001 tota la província de Barcelona. 

El PVI s’estructura en zones de vigilància. Cada zona disposa 
d’un centre de comunicacions, on hi ha un operador i un enginyer de 
zona. L’operador està permanentment en contacte amb les diferents 
unitats mòbils de vigilància, que són la cel·lula operativa bàsica del 
pla.

Els objectius del PVI són els següents: 
•	 Evitar l’inici dels incendis forestals a través de la dissuasió 

i la informació de la població
•	 Establir les eines i estratègies necessàries per a l’anticipació 

a l’inici i programació d’un incendi forestal 
•	 Detectar els incendis forestals el més ràpid possible
•	 Col·laborar amb els dispositius de prevenció i d’extinció 

d’incendis i serveis forestals de la Generalitat de Catalunya
El PVI es desenvolupa des del 3 de juny fins al 12 de setembre. 

Durant aquest període, 26 informadors, repartits en 13 rutes i 10 
guaites, distribuïts en 5 punts de control, seran els encarregats de 
vetllar per la prevenció dels incendis forestals al Vallès Oriental. 

Les Franqueses entra dins d’una de les 13 rutes de vigilància 
forestal juntament amb Cardedeu i Sant Antoni.

En marxa la ruta de 
vigilància forestal a 
les Franqueses

Un agent del Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals (PVI)
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L
a Generalitat considera l’opció de millorar la carretera de 
Granollers a Sabadell (C-155-Gallecs) com una alternativa 
al traçat del Quart Cinturó del Ministeri de Foment. Així 
ho van reconèixer el secretari general del Departament de 

Territori i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, i el coordinador 
de Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat, Ferran 
Miralles, a la sessió del Consell de Pagesia que va tenir lloc al maig. 

Segons Font i Miralles, la prioritat del govern de cara als propers 
10 anys és la finalització del tram Abrera-Terrassa del Quart 
Cinturó, el qual ha patit un important retard degut a les retallades 
pressupostàries. La segona prioritat és la planificació del tram 
Terrassa-Sabadell; infraestructura considerada “imprescindible” 
per unir dues importants capitals. 

Una vegada acabat el tram Terrassa-Sabadell, Font va anunciar 
que caldrà fer una nova valoració del plantejament del Quart Cinturó 
ja que el projecte inicial d’una infraestructura viària que fos una 
autovia ràpida d’unió de l’AP-7 amb la N-2 “ha quedat desfasat”.

El secretari general Ricard Font va plantejar les noves 
necessitats de mobilitat, per tant, els nous punts de vista que 
obliguen a una profunda reflexió com ara l’impacte de l’eix ferroviari 
del Mediterrani. Aquests nous criteris, segons Font, donen una 
“major validesa” a la alternativa de traçat del Quart Cinturó que 
inclou el corredor de la C-155-Gallecs, que suposa l’arranjament 
d’infraestructures existents més properes als nuclis urbans.

Malgrat que la previsió per portar a terme el projecte és a molt 
llarg termini, no es contempla la desafectació dels terrenys per on 
està dibuixat el Quart Cinturó.

Territori reitera 
que el 4t Cinturó ha 
quedat “desfasat”

À
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La presidenta del Consell, Rosa Maria Pruna, va conduir la sessió 
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L
a Junta de Govern Local de l’Ajuntament va aprovar, a finals 
de maig, el conveni de col·laboració amb la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya (UPC) per a la revisió de la salut visu-
al de persones amb pocs recursos econòmics en un entorn 

acadèmic.
La finalitat d’aquest conveni és establir unes bases de col-

laboració perquè un col·lectiu de persones amb pocs recursos 
econòmics, derivats des de l’àrea de Polítiques Socials de l’Ajunta-
ment, es puguin beneficiar de la revisió de la seva salut visual i, al 
mateix temps, els estudiants de la Facultat d’Òptica i Optometria de 
Tarrassa (FOOT) puguin fer pràctiques amb pacients.

L’actuació s’emmarca en els objectius de l’àrea de Polítiques 
Socials de promoure accions destinades a cobrir les necessitats 

bàsiques de les persones que resideixen al municipi. Entre d’altres 
es contemplen les derivades de salut que, per la seva condició, són 
indispensables per a poder viure dignament.

Així mateix, el Centre Universitari de la Visió de la UPC té com 
objectiu fonamental crear les condicions idònies que contribueixin a 
proporcionar la millor formació en competències clíniques als alum-
nes de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa, per la qual cosa 
potencia al màxim l’ensenyament tant teòric com pràctic d’aquelles 
matèries que aportaran als alumnes els coneixements bàsics per a 
la seva futura professió.

Conveni amb la UPC per a la revisió de la 
salut visual
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L
’Escola Bressol Municipal Cavall Fort va iniciar, a finals del 
mes d’abril, un nou projecte: ‘l’hort a la nostra Escola’. El 
projecte està dissenyat especialment per a infants de 2-3 
anys però també reben la participació puntual dels alumnes 

d’1-2 anys.
 L’hort està situat en una parcel·la del pati. És per això que en un 

primer moment, es va portar la terra adient.
 Seguint amb la dinàmica de l’Escola, que desitja que les famílies 

siguin partícips actius de les activitats del centre, es va demanar la 
col·laboració a les famílies per venir a llaurar la terra, per donar 
llavors o planters d’hortalisses o per ajudar a plantar els cultius. Els 
pares dels nens i nenes van portar llavors i planters de tomaqueres, 
cebes, pebroteres, cogombres, patates i d’unes quantes plantes 
aromàtiques.

 L’Escola va comptar amb l’ajuda inestimable de dos avis i un tiet 
per la plantació. 

 Van passar les setmanes i els nens i nenes van regar i cuidar 
el seu hort. A finals de maig i principis de juny ja van poder olorar, 
amanir i tastar algunes de les hortalisses que havien plantat.

 El projecte ‘l’hort a la nostra Escola’ és una experiència 
enriquidora pel procés d’ensenyament dels alumnes. El projecte 
també permet treballar àmbits com la col·laboració, la constància, 
el compartir i aporta aprenentatges envers la natura, els aliments, 
el creixement, el saber esperar i la relació intergeneracional. 

Recapte d’aliments 
a Bellavista 

E
l divendres 12 de juliol tindrà lloc a la plaça Major de Bellavista 
una jornada solidària de recollida d’aliments organitzada per 
la Taula d’Entitats de Bellavista i l’Oficina del Pla de Barris. 

Aquesta experiència pilot a Bellavista vol col·laborar amb 
la campanya “La fam no fa vacances” –coordinada pels quatre Bancs 
d’Aliments de Catalunya– per aconseguir que les persones més 
necessitades del municipi rebin ajuda alimentària durant l’estiu.

La situació actual de la població catalana i la demanda creixent 
d’aliments per part de les entitats benèfiques fa que els bancs dels 
aliments vegin els seus magatzems pràcticament buits. 

Un dels objectius principals de la campanya és sensibilitzar a la 
ciutadania sobre la realitat de la pobresa a Catalunya també durant 
els mesos d’estiu, quan les donacions d’aliments s’alenteixen degut 
al retard en l’arribada de les partides d’aliments provinents dels 
programes d’ajuda de la Unió Eruopea. 

A les Franqueses, per ajudar a omplir de nou els magatzems de 
les entitats benèfiques, s’organitza el recapte d’aliments a Bellavista. 
Es demana que es portin productes de primera necessitat com ara 
arròs, pasta, llegums secs, oli o llet, que són aliments d’alt valor 
nutritiu, bàsics en l’alimentació de les persones. 

La jornada s’acompanyarà amb jocs infantils i d’aigua, música en 
viu i un berenar de pa amb oli i sucre.

Més informació sobre la campanya “La fam no fa vancances” a 
www.lafamnofavacances.com. 

L’hort a l’Escola 
Bressol Cavall Fort!

L
’Oficina del Pla de Barris de Bellavista va obrir un compte a 
Facebook la darrera setmana de maig. Des d’aleshores tothom 
qui ho vol es pot informar de totes les activitats i novetats a 
través del nou perfil de Facebook: “Pla de Barris Bellavista”. 

L’aposta per aparèixer en aquesta xarxa social neix de la finalitat 
d’obrir el projecte del Pla de Barris al ciutadà, d’arribar al màxim 
de persones de manera transparent i de la voluntat de compartir 
continguts, interactuar i crear enllaços amb interessos similars. 
Què hi podeu trobar?

•	 Difusió dels cursos, tallers o qualsevol iniciativa
•	 Enllaços amb experiències d’altres territoris
•	 Seguiment de les actuacions realitzades: recull de notícies,
•	 Informació d’interès pels veïns del municipi

Totes les activitats, els tallers, les fotografies, els vídeos i els estats 
de les obres al barri a només un clic.

Pla de Barris de Bellavista al Facebook

Tots els nens i nenes van poder plantar les llavors i els planters

Panoràmica del barri Bellavista
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Guillén i Garcia 
guanyen la XXVII 
Cursa de Bellavista 

E
ls atletes locals Alfonso Guillén i Anabelén Garcia van guanyar 
la 27a edició de la Cursa de Bellavista que es va disputar el 
9 de juny. La prova de 10 km de distància, organitzada pel 
Grup Fondistes de Bellavista i amb el suport del Patronat 

Municipal d’Esports, va reunir més de 700 corredors. 
Ramon Berruezo, president del Club Fondistes Bellavista, va 

mostrar-se molt satisfet perquè la competició va tornar a ser “un èxit 
esportiu i organitzatiu. La gent que participa a Bellavista repeteix” i 
va agrair “l’esforç i la col·laboració dels voluntaris que són una part 
molt important d’aquest èxit que repetim any darrera any”.

Guanyadors de Bellavista
A la present edició de la prova el guanyador masculí, Alfonso Guillén, 
i el tercer classificat, Jordi Martos, són del Bellavista. El segon lloc 
va ser per a Gerard Molist. La guanyadora en categoria femenina, 
Ana Belén García, resideix a Granollers, però també havia estat 
veïna de Bellavista. El segon lloc en categoria femenina va ser per a 
Núria Molina i el tercer per a María Rodríguez.

600 esportistes a 
la XXIX Diada de 
l’Esport

L
a XXIX Diada de l’Esport, organitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports, va tenir lloc el 8 de juny a les Franqueses. La 
jornada va aplegar més de 600 esportistes amb els seus 
acompanyants animant des de les grades.

Al pavelló i a la pista poliesportiva municipals es van disputar 
partits de la secció de bàsquet i handbol del Patronat. També es va 
realitzar la trobada del grup de bàdminton, patinatge, aeròbic, gent 
gran, psicomotricitat i pre-benjamí. Tots els grups del Patronat van 
poder gaudir d’un acte que tanca la temporada 2012-13. 

Els participants de la XXIX Diada de l’Esport van rebre un petit 
obsequi de la temporada; un pilota de platja, a més d’un esmorzar o 
berenar segons la franja horària en què juguessin. 

El Patronat Municipal d’Esports dóna les gràcies a tots els 
jugadors, esportistes, entrenadors, col·laboradors, delegats, amics 
i familiars per acompanyar dia a dia a tots els petits esportistes del 
Patronat i fer que l’esport a les Franqueses no pari de créixer.

D’altra banda, el diumenge va haver-hi jornada de portes obertes 
a la zona d’aigües del Complex Esportiu Municipal. 

[ actualitat ]

El regidor d’Esports, José Ramírez, reparteix berenar als participantsSortida des de la plaça Major de Bellavista
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Maverick i Isaac 
Viñales al CTV

E
l pilot de Moto3, Maverick Viñales, i el seu cosí i també pilot 
de la mateixa categoria, Isaac Viñales, van visitar el Centre 
Tècnic del Vallès el 12 de juny. L’alcalde Francesc Colomé i el 
director del Centre, Joan Montcanut, van rebre els pilots que 

van visitar les instal·lacions i, a continuació, van oferir una xerrada 
als alumnes, que els van poder fer preguntes i demanar autògrafs. L’alcalde Francesc Colomé saluda a Maverick i Isaac Viñales
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Ajuts del Consell 
Comarcal pels 
menjadors escolars 

E
l Consell Comarcal del Vallès Oriental ha obert la convocatòria 
dels ajuts dels menjadors escolars per al curs 2013-14. El 
termini de presentació de la convocatòria d’aquests ajuts 
finalitza el dia 12 de juliol de 2013.

Poden sol·licitar els ajuts els alumnes empadronats al municipi 
i matriculats a escoles públiques o centres privats concertats 
d’educació infantil, primària i secundària obligatòria de la comarca 
del Vallès Oriental que no facin jornada compactada i que es trobin en 
situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. L’import 
màxim de l’ajut variarà en funció de la puntuació obtinguda.

Els requisits per poder sol·licitar l’ajut són:
1. Estar empadronat/da al municipi on es demana l’ajut.
2. No superar els 569,12 euros mensuals de renda neta per 

membre de la unitat familiar.
3. Presentar la sol·licitud i la documentació establerta dins el 

termini de la convocatòria.
4. No tenir deutes de menjador escolar corresponents a altres 

cursos.
5. No rebre cap altre ajut pel mateix concepte que, conjuntament 

amb l’ajut atorgat pel Consell Comarcal, superi el cost del 
servei de menjador.

6. Ser usuari fix del servei de menjador.
Per la recollida de l’imprès i informació sobre la convocatòria 

els ciutadans de les franqueses es poden dirigir a Serveis Socials 
de Bellavista (plaça Espanya, 5) dilluns, dimecres, dijous i divendres 
de 9 a 13 i dijous de 16 a 17.30 h a l’àrea de Polítiques Socials (carrer 
Aragó, 24) o bé als Serveis Socials de Corró d’Avall (carrer Rafael 
Alberti, 2) de dilluns a divendres de 9 a 13 h i dimarts de 16 a 17.30 h. 
La sol·licitud s’haurà de lliurar a les Oficines d’Atenció al Ciutadania. 

Per a més informació es poden consultar les bases de la 
convocatòria a la web del Consell Comarcal del Vallès Oriental www.
vallesoriental.cat. 
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L
’actual conjuntura econòmica està colpejant especialment els més febles i l’Ajun-
tament de les Franqueses del Vallès destina grans esforços per pal·liar-ho des de 
diverses vessants, malgrat que en molts casos les competències són de l’adminis-
tració central o autonòmica. 

En aquest sentit, l’àrea de Polítiques Socials ha incrementat notablement les seves actu-
acions des de l’inici de legislatura i també els recursos que hi destina. La contractació d’una 
quarta treballadora social és una mostra de l’afany dedicat a fomentar les polítiques socials.

Convenis i actuacions
L’àrea de Polítiques Socials, a més de les funcions pròpies de Serveis Socials, des de l’any 
2011 ha iniciat nous projectes i actuacions que complementen el treball diari d’atenció a les 
persones. 

Entre d’altres, l’aprovació del protocol municipal d’actuació per a la prevenció i el trac-
tament de la mutilació genital femenina; l’aprovació del III Pla per a la Igualtat de dones i 
homes a les Franqueses del Vallès 2012-2015; el Programa de Coneixement de les Fran-
queses que té per finalitat el coneixement de l’entorn per a persones nouvingudes; el conve-
ni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la gestió del Servei 
d’Atenció Domiciliària (SAD); la signatura del conveni amb Tunsdall-Televida per a ampliar 

Equip multicisciplinar

Els Serveis Socials de l’Ajuntament de 
les Franqueses del Vallès estan formats 
per un equip multidisciplinari de qua-
tre treballadors i treballadores socials, 
dues educadores socials, una treballa-
dora familiar, una tècnica de diversitat, 
una tècnica de prevenció en drogode-
pendències, dues auxiliars administra-
tives, una psicòloga i una coordinadora 
que tenen per objecte promoure els 
mecanismes per conèixer, prevenir i 
intervenir en persones, famílies i grups 
socials, especialment si es troben en 
situació de risc social o d’exclusió.

Funcions

- Detecció i prevenció de situacions de 
risc o d’exclusió social
- Recepció i anàlisi de les demandes re-
latives a les necessitats socials.
- Informació, orientació i assessorament
- Treball de suport a les persones, famí-
lies o grups
- Tramitació i seguiment de programes 
i prestacions que requereixin la seva in-
tervenció
- Tramitació de propostes de derivació 
als serveis socials d’atenció especialit-
zada

Més suport pels que 
més ho necessiten
L’àrea de Polítiques Socials augmenta 
actuacions i recursos en aquesta 
legislatura

L’àrea promou activitats puntuals i anuals com el Dia de la Dona
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el nombre de persones amb possibilitat de fer ús del servei de tele-
assistència (SAT); el conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de Catalunya i el Consistori per a la revisió de la salut 
visual de persones amb pocs recursos econòmics; la Comissió mu-
nicipal de prevenció i actuació davant els llançaments d’habitatges, 
creada per dissenyar actuacions per prevenir i pal·liar els desnona-
ments d’habitatges; el projecte solidari “Compartint taula”, dirigit a 
la gent gran amb dificultats econòmiques i/o socials per proporcio-
nar diàriament àpats gratuïts a 5 persones grans del municipi; l’ad-
hesió al conveni subscrit per la Federació Espanyola de Municipis 
(FEMP) per a la creació d’un Fons Social de Vivendes destinades 
al lloguer; les exposicions “Controles” i “I tu de que vas?” promo-
gudes des del Pla de Prevenció de drogues i promoció de la salut; 
la col·laboració amb Llei de Barris per a la realització d’activitats 
destinades a sensibilitzar i prevenir en matèria de gènere i diversitat. 

Viure dignament
La finalitat del sistema de Serveis Socials, integrat pel conjunt de 
recursos, equipaments, projectes, programes i prestacions de titu-
laritat pública i privada, és assegurar el dret de les persones a viure 
dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura 
de les seves necessitats personals bàsiques i de les necessitats so-
cials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones. 
Aquestes necessitats socials repercuteixen en l’autonomia personal 
i el suport a la dependència, en una millor qualitat de vida. 

Prevenció
Els Serveis Socials de l’Ajuntament s’adrecen especialment a la pre-

venció de situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport 
social i econòmic i de situacions de vulnerabilitat i de dependència i a 
la promoció d’actituds i capacitats de les persones. 

Aquests objectius s’aconsegueixen mitjançant les actuacions, els 
programes transversals, els projectes comunitaris i les prestacions 
de serveis, econòmiques i tecnològiques que estableixi la cartera de 
serveis socials. 

L’àrea de Polítiques Socials ofereix, segons uns criteris esta-
blerts, diferents programes, projectes, recursos i ajuts en relació 
a les temàtiques que s’aborden en els àmbits de Dones, Famílies, 
Gent Gran, Menors en situació en risc social, Prevenció del consum 
de drogues i promoció d’hàbits saludables, Discapacitat i malaltia 
mental, Entitats, Comissió de desnonament i Diversitat. 

INCREMENT DELS RECURSOS ECONÒMICS

Al quadre adjunt es constata l’augment de recursos econòmics 
destinats a Serveis Socials en la present legislatura.

L’any 2011 el 36% del total de la despesa per ajuts econòmics 
va ser per Habitatge. En aquest any es van detectar les primeres 
famílies que van rebre ajuts per al pagament de lloguer i per fer 
front a les despeses de les quotes hipotecàries. El 32% de la des-
pesa total es va donar per ajudes al pagament dels Subministres 
(aigua, llum, gas...).

L’any 2012 el 22% del total de la despesa per ajuts econòmics va 
ser per Alimentació. Les famílies van començar a rebre més ajuts 
de primera necessitat per la situació de manca de feina i ingressos. 
Un increment considerable, el 53% de la despesa total, es va donar 
per al pagament dels Subministres.

Les dades de l’any 2013 són del primer semestre. Les despeses 
arriben al doble respecte al 2012. Els recursos per Alimentació i 
Habitatge augmenten considerablement si es té en compte que les 
xifres són del gener-juny. L’increment en despesa dels Subminis-
tres l’any 2013 arriba al 46%. Cal destacar també que els ajuts als 
Menors per situació de risc social s’ha triplicat respecte a l’any 
2011. Les xifres indiquen un augment de famílies del municipi amb 
manca de recursos econòmics per afrontar la situació familiar en 

temes com Alimentació, Subministres o Habitatge per això són tan 
importants els ajuts i el treball que es realitza des de l’àrea de 
Polítiques Socials i l’Ajuntament de les Franqueses.

*dades gener-juny 2013

La regidora de Polítiques Socials, Gisela Santos, al Dia de la Dona
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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

EL TRIPARTIT. DÈFICIT DESBOCAT. Malgrat que l’objectiu de dèficit que el govern tripartit tenia fixat en el Pla Econòmic i Financer de l’any 
2010 era del 2,4% equivalent a 4.700 milions d’euros, el dèficit real que hi va haver al final del 2010 va ser del 4,2% que equival a 8.353 milions 
d’euros. Aquest forat de 8.353 milions d’euros que va deixar el tripartit és el doble dels ajustos pressupostaris que el nou govern s’ha vist 
obligat a fer durant els anys 2011 i 2012. Una enorme llosa hipotecarà en els pressupostos de Catalunya que s’arrossegarà fins l’any 2108 
quan s’acabin de pagar els compromisos contrets pel tripartit. Els que ara surten al carrer a manifestar-se contra les retallades són els 
mateixos que al 2010 van deixar sense pagar 1.296 milions d’euros en despesa sanitària, que van deixar 130 milions d’euros que no estaven 
pressupostats en ajudes a les famílies i 55.000 expedients de la llei de dependència sense resoldre. Algú ho havia de dir.

La política municipal ha de defugir interessos partidistes i personalistes perquè és l’administració més propera i actua sobre la comunitat 
que tots construïm. A LF hem vist massa vegades que no ha estat així, amb calúmnies i falsedats constants de les que hem estat víctimes i 
que el temps ha demostrat que només pretenien tapar la gestió real del municipi. Durant la passada legislatura vàrem proporcionar a LF 5 
nous equipaments educatius i vertebrar Corró d’Avall com a poble amb la Rambla i la zona esportiva i modernitzar Bellavista amb el Pla de 
Barris que ara executem. A la comarca hi ha molts municipis que esperen equipaments educatius fa més de 10 anys i que amb la situació 
actual trigaran molts anys més a tenir-los, i LF som modèlics en molts aspectes. Demanem als ciutadans que destriïn el gra de la palla i no 
confonguin el soroll interessat i destructiu de polítics que només busquen el benefici amb la calúmnia i s’obliden del seu poble. 

LA CIUTADANIA SUSPÈN LA GESTIÓ MUNICIPAL. La Diputació ha fet una enquesta a la ciutadania, que ha suspès la gestió del govern munici-
pal, doncs el 21,2% creuen que ha empitjorat (enfront del 17% que ho creia al 2010), mentre que un 10,2% opina que està igual i un 7,3% opina 
que no hi ha millora. Per tant, la ciutadania valora negativament la gestió municipal que ha fet la coalició CiU, PSC, PP, UPLF i ERC en els dos 
últims anys. Pel que fa a l’evolució del municipi en els propers dos anys, un 23,8% creu que empitjorarà, una xifra molt superior a la de 2010, 
quan era del 16,3%. Els veïns consideren que les accions que ha dut a terme el govern municipal durant aquests dos anys no donen confiança 
per resoldre els seus problemes, ni tampoc creuen que ho facin en els propers anys. El govern municipal fa una priorització errònia de les 
accions a desenvolupar i està més preocupat per les seves prioritats polítiques que no pas de les de la ciutadania.

INSUFICIENT EN TRANSPARÈNCIA. Al Ple de l’abril, i en resposta a un ciutadà que demanava informació sobre els estudis tècnics que en-
carrega el Consistori, l’alcalde va dir textualment: “Nosaltres penjarem els pressupostos municipals al web; els estudis no. No hi ha més 
transparència que publicar els pressupostos al web”. Sense comentaris. Els “processos participatius” estan d’actualitat. Fóra bo posar-nos 
d’acord sobre què és i què no és participació i on posem el llistó dels diferents nivells de participació. El primer graó és el de la informació 
(que també es pot donar “tancada”). En el segon graó hi ha les consultes. Molts processos que es diuen participatius (com el del Falgar i el 
dels usos del Centre Cultural de Corró d’Avall) es queden en processos consultius. El darrer graó és el de la participació en la presa de decisi-
ons. Només superades les dues etapes prèvies, podem esperar que un govern confiï en la ciutadania i la faci partícip de la presa de decisions.
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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

VERANO POSITIVO. Queremos dar un mensaje positivo a todos los emprendedores, o a aquellos que se lo estén planteando en estos mo-
mentos. Iniciar un negocio puede generar ansiedad, pero si mantenemos un pensamiento positivo, éste siempre va acompañado de acciones 
positivas. La acción alivia la ansiedad y siempre hay que dar el primer paso para poder ver algún resultado. Aún cuando no obtengamos un 
gran logro, siempre algo se puede alcanzar poniendo todo nuestro empeño. Los grandes logros se alcanzan a partir de un sueño y a partir de 
pequeños pasos. Somos nosotros quienes creamos nuestro futuro, siendo responsables de nuestras acciones y elecciones. Debemos enfo-
carnos en lo que somos capaces de hacer, simplemente viendo posibilidades y oportunidades. Desde Dinamización Económica podemos dar 
una guía, apoyar una idea. ¡La reactivación de la economía depende en gran parte de personas decididas, capaces y optimistas!

SOBIRANIA FISCAL I SOBIRANIA NACIONAL. Permeteu-me que, després de dir-vos breument que l’apatia del govern municipal només es 
veu alterada per un procés que té com a finalitat reemprendre amb urgència les obres de l’anomenat Centre Cultural de Corró d’Avall i satis-
fer les aspiracions de la constructora del mateix, destini les poques ratlles de que disposo per adreçar-me a tots vosaltres en clau de país i 
dir-vos que, quan llegiu aquest text, Esquerra haurà presentat al Ple municipal de juny una proposta per tal que l’Ajuntament liquidi els seus 
impostos a la Hisenda catalana com ja fan més de cent municipis de Catalunya. No puc saber el resultat de la votació, però confio que tirarà 
endavant i no precisament gràcies als vots de bona part dels regidors del govern. Tots sabem la importància que un finançament suficient i 
correcte té per la Independència de la nostra Nació. Afortunadament, el procés depèn només de nosaltres. I avui, tot és possible. 

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

SUPERÀVIT I MÉS IMPOSTOS. Segons el sr. Colomé hi ha un Romanent de Tresoreria consolidat de l’Ajuntament i els seus organismes 
autònoms d’1.351.332,82 euros, però resulta que els impostos no es redueixen; i segons un informe d’intervenció tenim més d’un 90% del 
pressupost endeutat i, per tant, estem obligats legalment a fer un Pla de Sanejament. És normal haver de fer un Pla de Sanejament amb un 
superàvit? Devem més de 15 MILLONS D’EUROS, però ens volen fer creure que la gestió és correcte quan només s’actua augmentant impos-
tos. Ara toca veure on van els diners del superàvit.
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Xerrada: Vídeo-Currículum! Inscripcions: s’han 

de formalitzar abans del 2 de juliol a l’àrea 

d’Infància i Joventut (938 405 780) o a l’Espai 

Zero Servei d’Informació Juvenil (938 404 624). 

Activitat subjecte a un mínim d’inscripcions

18 h Centre Cultural de Bellavista

03 dimecres

16

04 dijous
Presentació de la campanya “Signa un vot per la 

independència” i recollida de signatures

21 h Antiga Escola de Marata

Org. Assemblea Nacional Catalana de les Fran-

queses

Vela adaptada (fundació APADIS)

09 h (tot el dia) Sitges

Org. Diputació de Barcelona

06 dissabte
XXIII Torneig La Perestroika

08-20 h Pavelló poliesportiu municipal

Org. Associació Esportiva La Perestroika

07 diumenge
Concentració i benedicció de motos. Activitat 

emmarcada en torn a les festes de Sant Cristò-

fol, patró dels conductors

09 h Esmorzar i recollida d’aliments no peribles 

al carrer Islàndia del polígon industrial Pla de 

Llerona. Cal confirmar assistència al 938 498 477 

(Domingo Jimenez)

11 h Ruta per la zona

12 h Missa a la Parròquia de Santa Eulàlia 

12.40 h Benedicció de motos

Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall 

12 divendres
Recollida d’aliments dins la campanya “La 

fam no fa vacances”. Jocs infantils i d’aigua, 

música en viu i berenar de pa amb oli i sucre. Els 

aliments recollits es repartiran entre el Xiprer i 

Càrites

17.30-20.30 h Plaça Major de Bellavista

Org. Taula d’Entitats de Bellavista

20 dissabte

Presentació de la campanya “Signa un vot per la 

independència” i recollida de signatures

20 h Consell de Poble de Llerona 

Org. Assemblea Nacional Catalana de les Fran-

queses

13a Trobada de Vaporistes del Vallès Oriental. 

Circulacions obertes al públic 

11-13 h Circuit de Cal Gavatx

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris VIA OBERTA

8a Caminada nocturna de Corró d’Amunt. Des-

prés hi haurà pa amb tomàquet i pernil, fruita i 

aigua. Circuit curt de 7 km i llarg de 9,5 km. Cal 

portar armilla reflectant i llanterna. Inscripci-

ons: a partir de les 21 h. Preu: gratuït per als 

socis i 5 € per als no socis 

21 h Sortida i arribada al Consell del Poble de 

Corró d’Amunt

Org. Club Ciclista Corró d’Amunt

21 diumenge
Concentració i benedicció de cotxes. Activitat 

emmarcada en torn a les festes de Sant Cristò-

fol, patró dels conductors

12 h Missa a la Parròquia de Santa Eulàlia

12.40 h Benedicció de cotxes

Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall 

ESPAI NADÓ 

17.30-19 h El dia 4 de juliol l’acte tindrà lloc a 

la Sala 2-3 del Centre Cultural de Bellavista 

i els dies 11, 18 i 25 de juliol a la plaça del 

Centre Cultural de Bellavista

04 dj: Xerrada: “Del pit al plat” a càrrec de 

José Herrero, naturòpata i homeòpata 

11 dj: Juguem! Amb bombolles de sabó 

18 dj: La Rotllana: parlem de... 

25 dj: Juguem! Amb aigua 

Org. Associació Espai Nadó-Espai Infant Les 

Franqueses, Grup de Lactància i Criança 

Respectuosa

IX TROBADA DE CATIFAIRES DE CATALUNYA 

14 diumenge

11 h Mostra de catifes de flors a la rambla de 

la carretera de Ribes

12.30 h Recepció de les autoritats a l’Ajunta-

ment 

13 h Visita de les autoritats convidades a les 

catifes florals

19 h Ball del protocol dels cavallets a la plaça 

de l’Ajuntament i desfeta de les catifes amb 

l’actuació dels gegants, grallers i cavallets de 

Barberà del Vallés

Org. Agrupació Parroquial de Corró d’Avall

Col·l. Federació Catalana de Catifaires 

TALLER CLUB DE FEINA

11-13 h dimarts. Masia de Can Ribas

- Recerca de feina i introducció de dades a 

borses de treball

- Elaboració de C.V. i correu electrònic

CURSOS DE FORMACIÓ 

Iniciació a la informàtica: comencem des del 

principi

1-29 de juliol

Dilluns i dimecres, 12.30-14 h Masia de Can 

Ribas

Anglès: repàs intensiu primers conceptes

2-30 de juliol 

Dimarts i dijous, 11.15-12.30 h Masia de Can 

Ribas

Informació i inscripcions: Masia de Can Ribas-

Centre de Recursos Agraris / 938 443 040

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS OBERTS 

AL PÚBLIC

Diumenges 7 i 14 de juliol

10.30-13.30 h Circuit de Cal Gavatx

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris VIA OBERTA
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“Al juliol, 
tota la roba al vol”

CURSOS A CORRÓ D’AMUNT

Curs de pintura. Preu: 22 €. Informació: 679 

309 005 (Elisa Martínez)

4-25 de juliol

Dijous, 17-19 h Antigues Escoles de Corró 

d’Amunt

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de 

Corró d’Amunt 

Casals Infantils Municipals d’estiu 

1-26 de juliol 

9-13 h Escola Joan Sanpera i Torras, Escola 

Camins, Escola Bellavista-Joan Camps o 

Consell del Poble de Llerona

Casal Infantil Municipal d’estiu amb colònies

1-19 de juliol 

9-13 h Casal a Can Ganduxer i colònies a les 

Codines, Montesquieu (Osona)

Campaments d’estiu per a Joves

1-14 de juliol 

9-13 h Precampaments al Centre Municipal 

de Joves de Bellavista i campaments a els 

Oms, Sant Feliu de Buixalleu (La Selva)

Juliol esportiu

1-26 de juliol

9-13 h Zona esportiva municipal de Corró 

d’Avall

Campus de bàsquet

1-12 de juliol

16.30-19.30 h Pavelló poliesportiu municipal

Org. CB Les Franqueses

Activitats d’estiu
Campus del futbol 

1-26 de juliol

9-13 h Zona esportiva de Llerona

Org. CE Llerona 

XVII Campus de tecnificació de futbol

1-26 de juliol

8.30-13 h Zona esportiva municipal de Corró 

d’Amunt

Org. CF Les Franqueses

Torneig de futbol 7

1-26 de juliol

20-23 h Camp de futbol municipal de Corró 

d’Avall

Org. Arogest

Curset de tennis i pàdel

1-26 de juliol 

Zona esportiva municipal de Corró d’Avall i 

Corró d’Amunt

Org. Escola de tennis i pàdel Jordi Plana 

Torneig d’estiu de tennis 

25 de juny-26 de juliol

Club de Tennis Els Gorchs

Org. CT Els Gorchs

Informació: www.lesfranqueses.cat/esports

Juliol esportiu

Els actes de l’agenda queden subjectes a possi-

bles canvis. Consulteu la web municipal

MÉS INFORMACIÓ: 

www.lesfranqueses.cat 

Inscripcions 
Activitats 
esportives 2013-14
RENOVACIÓ

Tots aquells que ja han realitzat activitat 

durant la temporada 2012-13:

- Bàsquet (a partir de pre-mini)

- Patinatge

- Tai-txi

- Handbol (a partir de pre-benjamí)

- Tennis

- Ioga

- Bàdminton

- Pàdel

Del 26 de juny al 16 de juliol a l’oficina del Pa-

tronat Municipal d’Esports de dilluns a dijous 

de 9 a 13.30 h i de 16.30 a 19.30 h i divendres 

de 9 a 14 h. 

Documentació:

- Fotocopia de la targeta sanitària

- Fotocopia del DNI

- Dades bancàries (si hi ha algun canvi)

- Pagament de la quota del primer trimestre 

i el mes de setembre (bàsquet i handbol) + 

tramitació de la mútua esportiva

NOVES INSCRIPCIONS 

Fins a exhaurir les places que quedin de 

cada grup.

A partir del dilluns 2 de setembre a l’oficina 

del Patronat Municipal d’Esports de 9 a 13.30 

h i de 16.30 a 19.30 h. 

Documentació:

- Fotocopia de la targeta sanitària

- Fotocopia del DNI

- Dades bancàries

- Pagament de l’equipament esportiu obli-

gatori

- Pagament de la quota del primer trimestre 

i el mes de setembre (bàsquet i handbol) + 

tramitació de la mútua esportiva
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Caminada popular nocturna. Es recomana 

portar roba, calçat còmode i llanterna. Preu: 

2 €, pels menors de 10 anys és gratuït. Ins-

cripcions: 1 h abans

22 h Sortida de la plaça Major

Org. Colles de Guillots i Suats

Cinema a la fresca: El Hobbit. Un viaje ines-

perado

22.30 h Plaça Major 

Org. Coordinadora de Festa Major

Contacontes. Mil històries per als més petits

11 h  Plaça de Catalunya

Org. Colles de Guillots i Suats

Torneig de petanca. Inscripcions: gratuïtes al 

Casal d’Avis

17 h  Pistes de petanca del Casal d’Avis

Org. Casal d’Avis

Concentració de les colles

19.30 h  Plaça Major

Org. Colles de Guillots i Suats

Cercavila d’inici amb la participació de les 

Colles de Guillots i Suats, el Casal Infantil 

Municipal i el Centre Municipal de Joves. 

Animació a càrrec del grup Brincadeira

20 h Sortida des de la plaça Espanya i arriba-

da a la plaça Major

Org. Coordinadora de Festa Major 

Presentació de la Festa Major. Parlaments i 

encesa de la traca d’inici

21 h Plaça Major

Org. Coordinadora de Festa Major

Trobada de timbalers. Cercavila de la plaça 

del Centre Cultural fins a la de l’Esbarjo 

21.15 h Plaça Major i passeig d’Andalusia 

Org. Grup de Diables Els Encendraires 

Correfoc infernal amb el Grup de Diables Els 

Encendraires

22 h Recorregut: plaça de l’Esbarjo, carrer 

Travessia, carrer Barcelona, carrer Amet-

llers, carrer Menorca i plaça Major

Org. Grup de Diables Els Encendraires 

Ball per a tothom a càrrec de l’orquestra 

Taxman

23 h Plaça Major

Org. Coordinadora de Festa Major

Final de festa amb discoteca a càrrec del DJ 

Pipo

02 h Plaça Major

Org. Colles de Guillots i Suats

Campionat de tir. Recorregut de caça 

9 h Camp de tir de les Franqueses

Org. Societat de Caçadors de Bellavista

Xocolatada popular: “Menja’t l’olla”, acte de 

competició entre Guillots i Suats

10.30 h Plaça Major

Org. Colles de Guillots i Suats i Hermandad 

Rociera

Espectacle d’animació i festa de l’escuma a 

càrrec del grup 3/4 de 15

11 h Plaça Major

Org. Coordinadora de Festa Major

Vermut per a tothom 

13 h  Plaça Major

Org. Associació de Botiguers, Comerciants i 

Professionals de Les Franqueses

Arrossada popular a càrrec dels cuiners Ri-

cardo Ruíz i Richi Ruíz. Paella, pa, vi o aigua. 

Preu: 5 €

14 h Plaça Major

Org. Coordinadora de Festa Major

Activitat d’aigua: “Mulla’t” amb Tiramvs Glo-

bus, acte de competició entre Guillots i Suats

17 h  A la zona baixa de la plaça Major

Org. Colles de Guillots i Suats

Trobada de puntaires 

18 h Passeig d’Andalusia

Org. Associació de Veïns de Bellavista

Mostra d’arts amb Club Karate Nokachi, 

Master class de zumba, Escola de Dansa 

Endansa i Cor de l’Hermandad Rociera

18 h Plaça Major

Org. Coordinadora Festa Major

Col·l. Associació de Veïns de Bellavista

Gimcana prohibida. Joc molt “natural” per a 

majors de 15 anys. Inscripcions: a la plaça

21 h Sortida de la plaça Major 

Org. Colles de Guillots i Suats

Correfoc infantil amb el Grup de Diables Els 

Encendraires 

22 h Recorregut: plaça de l’Esbarjo, carrer 

Travessia, carrer Barcelona, carrer Amet-

llers, carrer Menorca i plaça Major

Org. Grup de Diables Els Encendraires 

Espectacle d’humor a càrrec de Dani Pérez

22.30 h Plaça Major

Org. Coordinadora de Festa Major

Ball per a tothom a càrrec de l’orquestra 

Impakto

24 h Plaça Major

Org. Coordinadora de Festa Major

 

Concert de Guillots i Suats a càrrec dels 

grups DMDB, Mystic Souldiers i Los Berbe-

rechos i final de festa amb el DJ Ot

23 h El Mirador

Org. Colles de Guillots i Suats

 Activitat infantil: “Juga amb les Colles!”

11.30 h Plaça del Centre Cultural

Org. Colles de Guillots i Suats

Festa Major de 

Bellavista
04 dijous

05 divendres

06 dissabte

07 diumenge
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Els actes de l’agenda queden subjectes a possi-

bles canvis. Consulteu la web municipal

MÉS INFORMACIÓ: 

www.lesfranqueses.cat 

Teatre amb la comèdia de Josep Maria Folch 

i Torres D’aquesta aigua no en beuré pel Grup 

del Centre Cultural de Marata 

22 h Centre Cultural de Marata

20 dissabte
Futbol entre maratencs 

10 h Camp de la Rectoria

Maratafolk

20 h Grup de música folk Els Esquirols a la 

plaça de Marata 

23.30 h Grups: TetuÀ de la Garriga i Ebri 

Knight del Maresme a la plaça de Marata 

Concert de jazz a càrrec d’Ignasi Terraza, al 

piano, i Susana Sheiman, veu

21.30 h Plaça de Marata 

Teatre amb la comèdia de Josep Maria Folch 

i Torres D’aquesta aigua no en beuré pel Grup 

del Centre Cultural de Marata 

22 h Centre Cultural de Marata

XXXVI Cros popular 

09 h Camins de Marata

XXXIV Concurs de pintura i mostra infantil 

d’arts plàstiques 

13 h Antiga Escola de Marata

Jocs infantils 

18 h Plaça de Marata 

Ball de nit amb el grup Els Brillants i sorteig 

de sopars

22.30 h Plaça de Marata 

Celebració eucarística i cant dels goigs de 

Santa Coloma

11 h Parròquia de Santa Coloma 

L’espolsada amb la Cobla Genisenca, després 

el pericó i sardanes

12.30 h Centre Cultural de Marata

Havaneres amb el grup Mar Endins i rom 

cremat 

22 h Plaça de Marata

Org. Centre Cultural de Marata 

Bellavista - 4, 5, 6 i 7 de juliol
Marata - 19, 20, 21, 26, 27 i 28 de juliol 

19 divendres

Festa Major de 

Marata

21 diumenge

26 divendres

28 diumenge

27 dissabteProcessó i missa de Festa Major 

11.45 h Sortida de la Parròquia 

12 h Missa a la plaça Major

Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís

Dinar de germanor. Cal portar el dinar i la 

beguda. Sobretaula amb l’actuació de la Coral 

Harmonia

14 h Plaça Major

Org. Parròquia de Sant Francesc d’Assís

Estirada de colles: “Estira amb els Guillots 

o Suats!”

17 h Carrer d’Extremadura

Org. Colles de Guillots i Suats

Festival de dansa a càrrec dels grups de 

l’Escola de Dansa de l’Associació de Veïns

18 h Plaça Major

Org. Associació de Veïns de Bellavista

Veredicte de colles. Lectura del veredicte 

final de les proves de competició entre els 

Guillots i els Suats

21 h Plaça Major

Org. Colles de Guillots i Suats

Botifarrada popular. Botifarra i pa amb 

tomàquet. Preu: 3 €

21.15 h Plaça Major

Org. Coordinadora Festa Major

Espectacle de varietats. Màgia i humor 

22 h Plaça Major

Org. Coordinadora de Festa Major

Festa de cloenda a càrrec del DJ Dani Madera

23.30 h Plaça Major

Org. Coordinadora de Festa Major

Org. Coordinadora de la Festa Major de 

Bellavista

Entitats de la Coordinadora: 

- Associació de Veïns de Bellavista

- Casal d’Avis de Bellavista

- Colles de Guillots i Suats

- Grup de Diables Els Encendraires

- Hermandad Rociera

Col·l. Societat de Caçadors, Casal Infantil 

Municipal de Bellavista, Centre Municipal de 

Joves de Bellavista, Coral Harmonia, Escola 

de Dansa Endansa, Club Karate Nokachi, 

Grup de Petanca del Casal d’Avis de Bellavis-

ta i Parròquia Sant Francesc d’Assís



[ Festa Major de
 Bellavista ]

[ Festa Major de
Marata ]

4, 5, 6 i 7 de juliol 19, 20, 21, 26, 27 i 28 de juliol


