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

Urgències
Ambulàncies – Urgències. 112
Bombers de la Generalitat. 112
Mossos d’Esquadra. 112
Policia Nacional. 091
Policia Local. 938 467 575
Sanitat Respon. 061
Hospital General de Granollers. 938 425 000
Autobusos Sagalés (atenció al client)
902 130 014
RENFE (atenció al client)
902 320 320
Deixalleria. 937 445 058
Recollida de mobles i estris vells. 900 101 338
Oficina de Correus. 938 495 955
Jutjat de Pau. 938 465 578
Tanatori. 938 618 230
Oficina de les Franqueses de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
934 729 194
Averies
Endesa. 900 770 077
Estabanell y Pahisa Energía. 938 609 109
Repsol. 901 121 212
Sorea. 902 250 370
Movistar. 1002
Gas Natural Fenosa:
- elèctriques. 901 203 040
- gas. 900 750 750
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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ editorial ]

[ sumari ]
Sovint ens acusen als polítics de buscar
el benefici propi en comptes del benefici de la ciutadania i no hem de caure
en l’error de posar tothom al mateix sac.
Posar la mà al foc per tota la classe política no ho faré però el que sí us puc assegurar és que aquest equip de govern
que encapçalo treballa de valent, en una
conjuntura molt adversa, pensant sempre en la millora de la qualitat de vida
dels franquesins i franquesines i això
passa per tenir una economia sanejada
que és el que estem aconseguint.

En el temps que portem governant hem
capgirat l’economia municipal amb una
curosa gestió de les finances de l’Ajuntament. Hem passat d’un exercici de
2011 amb un romanent negatiu de més
de sis milions d’euros a un exercici de 2012 en positiu amb un superàvit d’1.351.332 euros.

04-11
ACTUALITAT
Les Franqueses capgira la seva situació
econòmica i tanca l’exercici de 2012
amb 1’3 milions d’euros de superàvit

12-13
REPORTATGE
M’agrada molt viure a les Franqueses!
Enquesta de la Diputació de Barcelona

Aquesta enorme diferència l’hem aconseguit gràcies a la millora en la gestió dels ingressos i a la contenció en les despeses, a través d’un Pla d’Ajust i a la renegociació de
contractes existents.
El llistat de bones gestions que ens han permès capgirar les finances de l’Ajuntament
és molt ampli: servei d’autobús amb un estalvi del 60.000 euros, un 50% del seu cost;
renovació del conveni del Complex Esportiu Municipal, que suposarà doblar els ingressos anuals, fins al 2018, que arribaran a prop d’un milió d’euros; un estalvi de 250.000
euros en l’enllumenat públic; acords amb empreses que reclamaven milions d’euros al
Consistori com FCC o Excover, entre d’altres.

14-15
GRUPS
POLÍTICS

A aquesta excel·lent feina hem d’afegir que hem reduït la despesa corrent, però sense
deixar de banda els més necessitats; s’han augmentat les partides en polítiques socials
i en plans d’ocupació. Pel que fa a inversions en continuarem fent, però finançades al
100% mitjançant les subvencions ja atorgades per la Diputació i la Generalitat perquè no
tinguin cost per l’Ajuntament.
Tot plegat ha permès posar ordre i sanejar la malmesa economia municipal. El dèbit
encara és molt i molt important i hi hem de seguir treballant. És el nostre punt de partida per tirar endavant tots els projectes que tenim per un millor present i futur a les
Franqueses.

17-19
AGENDA
Festivitat del Corpus Christi
XXIX Diada de l’Esport
Festa de la Primavera
Revetlla de Sant Joan

Francesc Colomé i Tenas Alcalde
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[ actualitat ]
Les Franqueses capgira la seva situació
econòmica i tanca l’exercici de 2012 amb
1’3 milions d’euros de superàvit

Gestió òptima dels recursos i contenció de la despesa
La millora dels comptes municipals es deu a una millor gestió dels
ingressos i una contenció en la despesa, que s’han plasmat en un
Pla d’Ajust, i en el mecanisme de finançament per al pagament als
proveïdors aprovats en el marc del Reial Decret Llei 4/2012, de 24
de febrer.
L’equip de govern ja va aprovar per unanimitat el pressupost del
2012 amb uns números molt clars i unes línies vermelles en relació
a les polítiques socials i al foment de l’ocupació que marcaven que
les partides destinades a aquests serveis no minvarien.
En aquell moment, l’alcalde Francesc Colomé va anunciar que
la idea del govern local era mantenir una gestió òptima dels recursos revisant determinats contractes que suposaven un cost elevat
com la gestió del servei d’autobús urbà (que va incrementar un 45%
el nombre de passatgers al 2012 a la vegada que va reduir el seu
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L

’Ajuntament de les Franqueses ha tancat en positiu els comptes de 2012. La liquidació del Pressupost de la Corporació de
l’exercici de 2012 comprèn els comptes de l’Ajuntament, així
com dels patronats municipals de Cultura i Esports, i de les
empreses municipals Les Franqueses Entorn Verd, S.A. i Les Franqueses Dinamització Econòmica, S.L.
A diferència del pressupost de l’exercici de 2011 que es va tancar
amb números negatius, l’exercici de 2012 s’ha liquidat amb números positius a l’Ajuntament, als dos patronats i a les dues empreses
municipals.
El romanent de tresoreria per a despeses generals ha estat positiu amb els següents imports:
- Ajuntament: 817.121,36 euros
- Patronat Municipal de Cultura: 440.881,38 euros
- Patronat Municipal d’Esports: 93.330,08 euros
Això fa un romanent de tresoreria consolidat de l’Ajuntament i
els seus organismes autònoms d’1.351.332,82 euros, que capgira la
situació econòmico-financera de l’exercici de 2011, en la qual es van
liquidar els pressupostos amb un romanent negatiu de -6.104.289,69
euros.
Pel que respecte a les empreses municipals ambdues han tancat
l’exercici de 2012 amb un resultat d’explotació positiu, Les Franqueses Entorn Verd, S.A. amb 599.050 euros i Dinamització Econòmica
S.L., amb 3.224,67 euros.
Aquests comptes juntament amb tots els justificants, s’hauran
d’aprovar pel Ple de la Corporació prèvia exposició pública dels mateixos, per tal que finalment, es remetin a la Sindicatura de Comptes
i al Tribunal de Cuentas per tal que els examinin i es verifiquin que
s’ha procedit de conformitat amb el que estableix la Llei.

S’ha passat d’un romanent negatiu a un superàvit d’1’3 milions d’euros

cost a la meitat), de l’enllumenat públic (que va suposar un estalvi
de 250.000 euros), de Can Font, de l’Escola Municipal de Música, de
premsa o del Complex Esportiu Municipal (amb la signatura d’un nou
conveni el Consistori va doblar els ingressos que rebia).
A banda dels serveis municipals, l’Ajuntament va treballar per
tal que la Delegació d’Hisenda retornés a la societat mercantil municipal Les Franqueses Entorn Verd, S.A. el deute d’IVA que mantenia de la declaració de l’exercici de 2011 i que pujava a un total
d’1.286.632 euros. El deute corresponia a l’excés d’IVA ingressat per
la societat.
Entre d’altres actuacions al llarg del 2012, l’equip de govern va
assolir acords amb empreses que reclamaven milions d’euros per
via judicial. L’Ajuntament va estalviar 356.752 euros, i 2.017.004 euros potencials, gràcies a l’acord assolit amb l’empresa Excover per
solucionar els contenciosos pendents contra el Consistori per la paralització del Sector N. També va arribar a dos acords amb Fomento de Construcciones i Contratas (FCC); l’empresa constructora del
Parc del Falgar i el polígon industrial del Pla de Llerona (Sector P)
així com de la zona esportiva de Corró d’Amunt. Així, el Consistori
s’estalviava de pagar a FCC 6 milions d’euros.
L’alcalde Francesc Colomé destaca que “tot el seguit d’actuacions realitzades han servit per posar ordre a les finances municipals
i sanejar-les d’anys anteriors de mala gestió” i afegeix que “són la
base de les actuacions del present i del futur a les Franqueses”.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Primeres passes per a la remodelació
de la plaça Espanya de Bellavista

L

’Ajuntament ha posat en marxa el
projecte de remodelació de l’espai
públic de la plaça Espanya de Bellavista. Aquesta actuació transformarà
la principal entrada del barri. També s’aprofitarà la millora de l’espai per actualitzar els
serveis de la plaça, l’enllumenat, els cablejats, el clavegueram i altres elements.

Àrea Urbanisme

Dotació econòmica prevista
L’Ajuntament de les Franqueses, a través
d’una subvenció de la Diputació de Barcelona, treballa en el projecte de remodelació
de la plaça Espanya de Bellavista. L’actuació
no suposarà cap cost per a l’Ajuntament. El
50% del cost de la remodelació s’obtindrà de
la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis
(PUOSC) concedida l’any 2012. L’altra 50%
del cost de l’obra provindrà d’una subvenció
del Pla de Barris. Ambdues subvencions són
finalistes, és a dir, no es poden destinar a
altres finalitats i si no s’accepten es perden
i es concedeixen a altres municipis. El pressupost previst és de 553.800 euros.
La Diputació de Barcelona, que també
ha atorgat una subvenció al Consistori per
elaborar el projecte, ha encarregat la seva redacció en base als criteris de convertir l’espai en un àmbit de prioritat pels vianants. Actualment es redacta l’avantprojecte i es preveu que abans de l’estiu
pugui estar llest el projecte.
Situació actual
La plaça Espanya és un dels espais centrals de Bellavista. Al seu
voltant es concentra bona part de l’activitat econòmica del barri. Es
troba situada just al costat de l’estació de tren de Renfe; això fa que
sigui un espai molt transitat per veïns i veïnes del municipi i també de
Granollers o altres poblacions properes.
Avui la plaça queda com una illa envoltada de circulació rodada la
qual cosa dificulta la utilització pels vianants.

ten de la plaça. També es desitgen corregir les actuals possibilitats
pels vehicles però d’una manera que augmenti la seguretat i la flexibilitat pels vianants.
Amb la pacificació del trànsit i la segregació dels diversos usos
es pretén crear una plaça que serveixi com a punt de trobada i que
permeti incentivar el comerç i l’esbarjo.
La intervenció beneficiarà al conjunt de la població de Bellavista i la seva zona d’influència.
Objectius
La remodelació de la plaça Espanya consistirà en integrar la
plaça a nivell de carrer i eliminar el seu aïllament actual. L’espai es convertirà en un lloc més accessible que afavoreixi la relació entre els veïns i veïnes.
Les obres en aquest espai es vincularan amb la creació d’un
eix cívic i central en un espai que potenciï la vida i l’activitat econòmica i social al barri

P. Segura

Beneficiaris
La millora de la porta d’entrada de Bellavista es contempla com una
actuació global de tot l’espai que integrarà la màxima superfície; des
de l’estació de Renfe fins a l’entrada dels diferents carrers que sur-

L’actuació beneficiarà a la plaça i a la seva àrea d’influència

La plaça Espanya actualment és com una illa envoltada de circulació
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[ actualitat ]
L’Ajuntament desencalla el Sector N
S’han adjudicat els treballs per a la redacció del Pla Parcial

P. Segura

A

finals d’abril l’Ajuntament va signar el contracte d’adjudicació dels treballs per a la redacció del Pla Parcial, projecte
de reparcel·lació i urbanització del Sector N. Amb aquesta
adjudicació es desencalla la urbanització del polígon industrial de la carretera de Cardedeu, iniciat al 2007 i aturat des de l’any
2008 com a conseqüència d’una sentència judicial.
L’acabament del sector N és una prioritat de l’equip de govern
per reactivar l’economia i eixugar una part del dèficit del Consistori.
Actualment s’ha executat prop del 40% de les obres, que s’estaven
fent malbé. L’adjudicació s’ha fet a l’empresa Nadico Industrial Management, S.L. per un import de 273.750 euros i un termini d’execució no superior a tres mesos. La signatura va tenir lloc el 22 d’abril.
A banda de la redacció del Pla Parcial, projecte de reparcel·lació
i urbanització del Sector N, l’empresa realitzarà els corresponents
estudis topogràfics, d’avaluació de mobilitat, seguretat i salut, impacte ambiental i integració paisatgística. També es farà un estudi
hidràulic d’inundabilitat del torrent del Ramassà i un projecte d’accessos a la carretera de Cardedeu.

Les obres es van aturar arran d’una sentència judicial

Més informació al web de l’Ajuntament i al web de l’empresa
adjudicatària del projecte www.nadico.net

Reforma de la coberta de les antigues
escoles i de l’edifici Consistorial

L

Eixamplar les canals
El principal àmbit d’actuació de la reforma seran les canals, fetes
d’obra, arrebossades amb morter en la seva superfície, que són
massa estretes per la qual cosa s’acumulaven fàcilment fulles
d’abres, plomes d’ocells o nius que provocaven taps. Ara s’eixamplaran per evitar els embussos i facilitar la correcta evacuació de
les aigües en cas de fortes pluges.
També es faran noves gàrgoles i es revisaran i repararan algunes encavallades de fusta sobre les quals descansen les cobertes.
Els criteris que s’han aplicat en la totes les restauracions són
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’Ajuntament ha convocat l’adjudicació del contracte d’obres
per a la reforma de la coberta de l’edifici del Consistori i de les
antigues escoles. El projecte, redactat pels serveis tècnics de
l’àrea d’Urbanisme, ascendeix a un import de 100.000 euros
IVA exclòs.
L’actuació comporta la reparació de la totalitat de les diferents
cobertes de l’edifici, amb les seves corresponents canals de recollida d’aigües pluvials i els seus baixants. La superfície és d’uns 965
m2 aproximadament.

Els treballs es realitzaran a l’estiu i duraran uns tres mesos

els que estableix el Pla Especial de Protecció del Patrimoni.
El Ple municipal del novembre del 2012 va aprovar per unanimitat declarar aquest edifici com a Bé Cultural d’Interès Local.
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El conseller Felip Puig recolza la
continuïtat de Derypol a les Franqueses

E

Suport al conveni urbanístic promogut per l’Ajuntament
El Conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, va manifestar la seva
voluntat perquè l’empresa Derypol pugui continuar la seva activitat
a les Franqueses i va aplaudir que el Consistori hagués trobat una
fórmula per mantenir l’empresa al municipi i els llocs de treball que
representa.
El Ple municipal ordinari celebrat a finals de l’any passat va
aprovar el conveni urbanístic amb l’empresa Derypol perquè pogués continuar desenvolupant la seva activitat a les Franqueses. Van
votar-hi a favor el regidors de l’equip de govern. CpF, LFI i PxC van
votar-hi en contra i ERC es va abstenir.
La fàbrica de Derypol, situada al Polígon Ribera del Congost, al
sector de Cal Gavatx, té les seves instal·lacions en una zona amb els
terrenys qualificats com a equipaments públics des de l’any 2003 la
qual cosa significava el seu trasllat forçós.
El conveni aprovat pel Ple preveu la modificació puntual del Pla
General d’Ordenació de les Franqueses del Vallès per requalificar
com a industrial la parcel·la on es troba Derypol i localitzar altres

M. Viure

l Conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, va visitar les
empreses de les Franqueses, Derypol i El Roc a la Faixa, a
mitjans de maig. El Conseller anava juntament amb el director general d’Indústria, Antoni Maria Grau, i els acompanyaven l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé; el regidor de
Dinamització Econòmica, Javier Álvarez; el regidor d’Esports, José
Ramírez; el director general de Derypol, Guillem Solé; el director de
la fàbrica, Narcís Darnés; i el director d’El Roc a la Faixa, Joan Gordi.

La visita va tenir lloc a mitjans de maig

emplaçaments de sòl per mantenir la dotació de metres quadrats
d’equipaments públics al municipi.
A data d’avui la Comissió d’Urbanisme de Barcelona (CUB) ha de
donar el vistiplau a aquesta modificació validada pel Ple. L’alcalde
Francesc Colomé va demanar al Conseller el seu suport per tal que
la continuïtat de l’empresa sigui una realitat. Els treballadors de
l’empresa van expressar el seu agraïment a l’Ajuntament i a la Generalitat per les gestions perquè Derypol es mantingui al municipi.

Derypol desenvolupa, fabrica i comercialitza productes per la depuració d’aigües i processos de paper, i polímers per aplicacions industrials

Cessió de dues naus de les casernes
militars al Centre Tècnic del Vallès

M. Viure

E

l Consistori va aprovar cedir l’ús de les naus número 3 i 4
situades a la zona d’equipaments de les antigues casernes
militars al Centre Tècnic del Vallès per un període de deu
anys. Al Ple municipal del mes d’abril, l’equip de govern va
expressar el seu desig que el Centre continuï desenvolupant la seva
tasca formativa al municipi de la qual “se’n beneficia la ciutadania
de les Franqueses així com moltes altres persones de dins i de fora
de la comarca”.
El Centre Tècnic del Vallès es compromet a mantenir una Unitat
d’Escolarització Compartida que atendrà gratuïtament un màxim de
15 alumnes amb necessitats educatives especials, derivats dels instituts Lauro i El Til·ler.
El Centre també assegura realitzar una inversió mínima de
372.411,35 euros en l’ampliació de la planta baixa de 76,07 m2 i en
l’ampliació de la planta primera amb una superfície de 306,31 m2. De
la mateixa manera, s’invertiran 50.000 euros en dotació d’infraestructura bàsica. Totes les inversions ja efectuades i les que es facin
en el futur revertiran a favor de l’Ajuntament una vegada s’hagi finalitzat el conveni. S’ampliarà l’oferta d’especialitats formatives de
nova creació, concretament, cicles formatius de grau superior i de

La cessió és per un període de 10 anys

grau mitjà, i qualsevol altra que pugui oferir durant la vigència del
conveni, previ acord de la Corporació. A més, s’oferiran de manera
regular i continuada cursos gratuïts de garantia social i de formació
ocupacional de les especialitats d’automoció garantint la matriculació preferent dels alumnes de les Franqueses.
L’aprovació del Conveni entre el Consistori i el Centre Tècnic del
Vallès va prosperar amb els vots a favor de l’equip de govern, CpF i
ERC. PxC va votar-hi en contra i LFI es va abstenir.
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[ actualitat ]
Sant Ponç omple
Casalart d’estiu i
la rambla de Corró tallers d’arts
d’Avall
escèniques, una
nova proposta

E

X.Solanas

l Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut suggereix per aquest estiu un conjunt d’activitats
de formació en l’àmbit de les arts escèniques. L’Associació
Vainilla Lila és l’encarregada de dur a terme els diferents
tallers. L’actor, autor, director i pedagog teatral, Bertus Companyó,
és el coordinador.

La Fira ha arribat a la seva XXIV edició

L

a Fira de Sant Ponç va omplir la rambla de la carretera de
Ribes i les places Can Font i de l’Ajuntament de parades de
productes artesans, demostració d’oficis i activitats per a les
famílies el diumenge 5 de maig.
La Fira, que enguany ha arribat a la seva XXIV edició, va estar
organitzada pel Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància
i Joventut amb la col·laboració de l’Associació Cívica i Cultural de
Corró d’Avall i de diverses entitats del municipi.
Andreu Montañés, l’homenatjat de la XXIV Fira de Sant Ponç
L’alcalde Francesc Colomé; la regidora de Cultura, Rosa Maria Isidro; i el president de la Cívica, Enric Serra, van inaugurar la Fira.
Serra va presentar l’homenatjat de la Fira de Sant Ponç: “El 5 de
novembre d’enguany farà 25 anys que es va constituir la Cívica i
Andreu Montañés va ser un dels qui la va començar i la va fer possible”. Els membres de la Cívica van entregar a Montañés una reproducció de cartró amb volum d’una caravana. Segons van comentar,
els inicis de la Cívica van tenir lloc en una caravana.
El bateig dels gegantons Toc i Barrufa
A continuació de la inauguració es van batejar els gegantons dels
Casals Infantils Municipals, en Roc i la Barrufa. Els gegantons de
l’Escola Joan Sanpera i Torras, en Pitus i la Kika, van apadrinar en
Roc. Els padrins de la Barrufa van ser les figures de la Festa Major
de Bellavista de les colles dels Guillots i els Suats.
200 infants a la VII Cantata
A tarda l’acte estrella va ser la VII Cantata protagonitzada per 200
alumnes de 2n de primària de les escoles del municipi i de l’Escola
Municipal de Música Claudi Arimany a la plaça de l’Ajuntament.
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Casalart d’estiu per a infants
El Casalart d’estiu s’adreça a nens i nenes de 7 a 14 anys i es realitza
del 25 de juny al 26 de juliol al Centre Cultural de Bellavista. L’horari
és de dilluns a divendres de 16 a 20 h. El curs té un cost de 174 euros
(96 h del casal+material fungible+assegurança) i amb dos monitors.
Tallers d’arts escèniques per a adults
- Taller de clown artístic. De l’1 de juliol al 11 de juliol, de dilluns
a dijous de 20 a 22 h. Preu: 52 euros
- Taller de tècniques artístiques. Del 15 de juliol al 25 de juliol,
de dilluns a dijous de 20 a 22 h. Preu: 52 euros
- Taller de dansa - Teatre (moviment expressiu). Del 5 de juliol al
26 de juliol, divendres de 20 a 22 h. Preu: 25 euros
Per a més informació: miralldelesarts@gmail.com.

Visites guiades per
grups a l’edifici
Consistorial

L

’Ajuntament ofereix la possibilitat de concertar visites guiades
per a grups a càrrec de la historiadora especialitzada en la
difusió i didàctica del patrimoni històric i arquitectònic, Cinta
Cantarell. Els dies i els horaris es poden concertar en fer la
inscripció prèvia. El recorregut té una durada d’una hora i mitja. El
nombre de places màximes per visita són 30 i el preu de la visita per
grup són 96 euros.
Per demanar informació o realitzar les inscripcions es poden
adreçar al 660 048 913 o a visitalesfranqueses@gmail.com
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R-cicla, R-utilitza i R-nova, nova
Campanya de civisme del Pla de Barris

P.Segura

responsable dels recursos naturals i el respecte a l’entorn.
Festa de l’Aventura dels Residus
D’altra banda, les Franqueses va celebrar el Dia Mundial del
Reciclatge, el 17 de maig, amb la Festa de l’Aventura dels Residus
que va reunir un centenar de nens i nenes a la plaça Major de
Bellavista.
La Festa, organitzada per l’Oficina de Pla de Barris de Bellavista,
es va fer a la tarda i va posar a l’abast dels participants una quinzena
de jocs per aprendre sobre els residus i divertir-se.
També es va realitzar un taller per fer joguines ecològiques,
amb molta acceptació, en el qual els infants aprenien a utilitzar
material de rebuig (envasos, cables, papers, retalls de roba...) per a
la construcció de joguines.
Les Franqueses va celebrar el Dia Mundial del Reciclatge

D

urant els mesos de maig i juny té lloc la campanya de civisme
organitzada per l’Oficina de Pla de Barris de Bellavista amb
la col·laboració d’altres àrees de l’Ajuntament. Enguany,
la campanya s’orienta al foment del reciclatge i a la
reutilització dels residus, amb l’objectiu de sensibilitzar envers l’ús

Tallers del cicle R-cicla, R-utilitza i R-nova
En el marc d’aquesta campanya de civisme s’ha engegat un cicle
de tallers, dirigits principalment a persones adultes, per tal de
fomentar el reciclatge i la reutilització, donant una segona vida als
residus igual o diferent a la que tenien inicialment.
Els tallers del cicle R-cicla, R-utilitza i R-nova es poden consultar
a la pàgina 19 de l’agenda.

10è aniversari de L’Escola Colors ja
la FU Martí l’Humà té logotip

L

L

’Escola Colors de les Franqueses ja té un logotip del
centre. Per Sant Jordi, l’Escola va convocar un concurs
per la realització del disseny d’un logotip que fos la imatge
corporativa del centre.
La guanyadora absoluta del concurs del logotip de l’Escola
Colors ha estat l’Imma Ortega Martí.
A més, va haver-hi 3 accèssits en les categories següents:
- Categoria infantil: Rubén Díaz García, Noèlia Martínez Pérez i
Alae el Hassassi
- Categoria primària: Abel Colàs de Argila, Àlex Catalán García i
Martí Bolaño López
- Categoria adults: Ruth de Argila Quadrat, Maria Ángeles
Sánchez Cantón i Noemí Vacas Sardá

P. Segura

a Fundació Univesitària Martí l’Humà va celebrar a principis
de maig el seu 10è aniverari amb un acte a la Garriga que
va comptar amb la presència l’alcalde de les Franqueses,
Francesc Colomé.
La Fundació Universitària Martí l’Humà va néixer l’any 2003
amb l’objectiu d’acostar la Universitat a la societat i fer funcional el
coneixement.
Des de l’any 2009 la Fundació porta la gestió del Centre d’Art i
Noves Tecnologies de Can Font i des del 2012 l’Ajuntament de les
Franqueses és Patró de la Fundació.
En la seva intervenció Francesc Colomé va repassar la vinculació
de la Fundació amb el municipi i va aprofitar l’acte per fer la petició
de treballar plegats perquè les Franqueses incorpori estudis
universitaris a la seva oferta educativa.

L’alcalde Francesc Colomé, convidat a l’efemèride

Aquesta és la imatge de l’Escola Colors
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[ actualitat ]
Simulacre d’un
Xavier López, nou
accident de trànsit inspector de la
a Llerona
Policia Local

E

A

l Ple Municipal d’abril l’alcalde, Francesc Colomé, va anunciar públicament la permuta entre l’inspector en cap de la
Policia Local de les Franqueses, Joaquim Martín, i el de Lloret de Mar, Xavier López.
L’alcalde va explicar que ambdós inspectors havien sol·licitat
voluntàriament intercanviar-se els llocs de treball. El canvi es va
produir a principis del mes de maig.
López va començar la seva tasca de direcció de la Policia Local
de Lloret l’any 2003. Anteriorment, havia estat inspector en cap de
Granollers durant 5 anys.
El nou inspector manifesta que ha tingut una acollida “molt cordial i molt bona per part de tothom, tant per part de l’equip de govern
com de la pròpia plantilla”.
Pel que fa als
reptes que es planteja, assenyala el
següent: “No vinc
amb cap estereotip
ni objectiu prefixat. Penso que ara
haig d’integrar-me,
veure quines són
les necessitats de
l’organització i del
municipi i a partir
d’aquí començar a
treballar. Sí que tinc
l’encàrrec de l’alcalde de fer el servei policial més proper als ciutadans”.
Xavier López estava fins ara a Lloret de Mar
P. Segura

P. Segura

l 8 de maig va tenir lloc a Llerona un simulacre d’accident
amb múltiples víctimes organitzat pel mòdul formatiu
d’emergències sanitàries de l’Escola Municipal del Treball
(EMT) de Granollers amb la col·laboració de la Policia Local
de les Franqueses.
El simulacre estava adreçat als estudiants d’emergències sanitàries de l’EMT i es va realitzar al carrer Suïssa del Polígon Industrial de Llerona.
El resultat de l’accident de trànsit simulat, que va implicar tres
cotxes, una motocicleta i un autocar, era de 8 ferits greus, 5 ferits
menys greus, 19 ferits lleus i un mort.
El regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Randos, feia la següent
valoració del simulacre: “Crec que un simulacre d’aquestes característiques és molt positiu perquè els serveis d’emergència estiguin
al dia, tant bombers, com sanitaris o policies, és una manera d’estar
entrenats per situacions així”.

El simulacre va ser molt realista

Nou programa de Diversitat i Convivència

E

l mes d’abril es va aprovar per la Junta de Govern el nou programa Diversitat i Convivència les Franqueses del Vallès per
aquest any en curs, que emmarca les accions a desenvolupar
a l’àmbit de la gestió del fet migratori i la diversitat cultural.
Aquest programa, encapçalat per l’àrea de Polítiques Socials, es
va iniciar a l’any 2009, com a resultat de l’anàlisi i reflexió del treball
realitzat fins al moment i partint de la realitat que presenta el fet
migratori i la convivència de diferents cultures al municipi.

10

Aquest fet implica el desplegament d’un seguit de serveis i recursos
per tal de poder donar resposta a l’arribada de persones nouvingudes i l’assentament a una societat comuna, atenent el municipi com
a espai de convivència i de relació ciutadana. Per aquest motiu, dins
del Programa de Diversitat i Convivència per al 2013, des de l’àrea
de Polítiques Socials, s’estableixen divereses línees de treball generals, que vertebren el present programa, amb tot un ventall d’accions encaminades a assolir els objectius marcats.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Connectivitat d’alta velocitat al Centre
Cultural de Bellavista al juny
s’actualitza
i
s’incrementa
la
ca-pacitat
actual de la
xarxa.
Un
cop
finalitza-da la
connectivitat al
Centre Cultural
i a l’Ajuntament,
es realitzarà a
continuació la
fase d’ampliació
Es passa d’1 Mb a 20 Mb de connexió
dels serveis al
municipi de fins a 9 Mb pels usuaris d’Eurona.
X. Solanas

D

es d’aquest mes de juny la Biblioteca i tot el Centre Cultural
de Bellavista té connectivitat d’alta velocitat de 20 Mb amb
fibra òptica. Aquesta actuació forma part del projecte
d’intervenció integral del Pla de Barris de Bellavista.
Fins ara el Centre Cultural de Bellavista disposava d’un sistema
de transmissió de dades mitjançant ADSL de Telefónica, que
proporcionava una velocitat màxima d’1Mb, capacitat insuficient per
a les seves necessitats.
Per tal de millorar la capacitat de connexió, l’Ajuntament va
procedir a sol·licitar ofertes a tres empreses del sector. L’oferta
presentada per l’empresa Telefònica per a 20 Mb era de 713 euros
mensuals i la presentada per ONO de 30 Mb era 466 euros mensuals.
Eurona Wireless Telecom, l’adjudicatària del servei, presentava
una oferta de connexió de fibra òptica 100 Mb, dels quals 20 Mb
simètrics es faran servir per a la Biblioteca, amb un import de 120
euros mensuals.
També es millorarà la velocitat actual d’internet a la seu de
l’Ajuntament, que serà igualment de 20 Mb simètrics i un import
mensuals de 120 euros en comptes dels més de 400 euros actuals.
El Regidor d’Activitats, Habitatge i Pla de Barris, Juan Antonio
Marín, comenta que “estem molt contents de poder donar resposta
a demandes i necessitats del municipi a través del projecte Pla de
Barris, que té com a objectiu principal la millora de Bellavista, tant
a nivell físic com en l’àmbit de la cohesió i la dinamització social.”
Pel que fa als usuaris que utilitzen la xarxa d’Eurona al municipi,
que es va implantar l’any 2007, milloraran els serveis ja que

Màxima cobertura possible a la població
Es millorarà tota la xarxa i s’ubicaran 4 nous punts d’accés per
donar la màxima cobertura possible a la població. L’ampliació de
serveis amb l’alta, instal·lació i configuració d’equips, que suposa
un import de 20.768 euros, serà finançada al 50 % per l’empresa
Eurona i l’Ajuntament. Tanmateix, l’Ajuntament de les Franqueses
només haurà d’assumir la meitat del cost ja que l’actuació forma
part del Pla de Barris de Bellavista, concretament de l’actuació
“4.1.Connexió d’alguns equipaments del nucli de Bellavista amb
internet de qualitat”.

Magán guanya la
Premis del concurs
Cursa El Trencacoll de fotografia de l’XI
Caminada Popular

L

A

mitjans de maig va tenir lloc l’acte de lliurament dels
premis del concurs de fotografia de l’XI Caminada Popular
de les Franqueses que es va celebrar el passat mes d’abril
organitzada pel Patronat Municipal d’Esports.
Els guanyadors del concurs de fotografia han estat els següents.
Primer premi per José Antonio Pérez, de Montornès. El 2n premi
ha correspost a Ismael Cañas, de les Franqueses del Vallès. El 3r
premi ha estat per Imma Puerto Sánchez, de Ripollet.

P. Segura

Club Ciclista Corró d’Amunt

a 1a Cursa de Muntanya “El Trencacoll” es va disputar el 19
de maig amb 400 corredors, el nombre màxim de participants
que s’havia fixat el Club Ciclista Corró d’Amunt.
Per primera vegada, el Club Ciclista va deixar la bicicleta
per un dia i va calçar-se les vambes per corre. El nom de la prova,
“El Trencacoll”, correspon a un antic camí que havia quedat en desús
i inutilitzable. L’èxit de participació i els centenars de felicitacions
que va rebre el Club han animat als organitzadors a anunciar una
segona cursa l’any vinent.
El campió absolut de la cursa va ser Quim Magán amb un temps
d’01:28:44.

Sortida de la cursa, que va aplegar 400 corredors

El guanyadors es van fer aquesta fotografia
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[ajuntament
reportatge
]

Als ciutadans i ciutadanes de les Franqueses els agrada viure al municipi

M’agrada viure a les
Franqueses!
Una enquesta de la Diputació constata
que més del 80% dels ciutadans està
satisfet de residir al municipi

T

ranquil·litat, la gent, zones verdes, situació geogràfica o serveis són alguns dels
aspectes més valorats pels ciutadans i ciutadanes de les Franqueses que segons
les dades d’una enquesta realitzada per la Diputació de Barcelona, conclou que
més del 80 % dels residents estan contents o molt contents de viure a les Franqueses.
La mostra es va fer sobre 600 persones residents al municipi i majors d’edat entre els
dies 14 i 20 de febrer de 2013 per l’empresa homologada DYM i sota la supervisió tècnica
de la Diputació de Barcelona.
Altres aspectes que s’extreuen de l’enquesta és la valoració positiva de la gestió
municipal així com la notable millora en la percepció del clima polític, que al 2010 es
situava com a primer problema de les Franqueses per un 15% dels enquestats, ara es
situa com a cinquè problema segons un 5,9%.
Millora de la valoració de la gestió municipal
Els ciutadans i ciutadanes de les Franqueses avalen la gestió municipal amb una nota
d’un 6 sobre 10. Aquesta dada és tres dècimes superior al 2010, on la nota quedava en un
5,7. Un 33% dels enquestats al 2013 posen una nota d’entre 7 i 8 i un 40,7% entre el 5 i el 6.
El l’àmbit de la gestió municipal, el mercat (7,4) és el millor valorat seguit de la reco-
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Visió de la ciutat
La majoria dels entrevistats (81,3%)
està molt o bastant satisfet de viure a les
Franqueses del Vallès, enfront del 4,3%
que ho està poc o gens. En comparació
amb el 2010, els residents a les Franqueses es mostren més satisfets.
Sobre l’estat del propi barri en relació al conjunt de les Franqueses, el 40%
dels enquestats creu que és millor, un
25,4% que està igual que la resta de la
ciutat i un 26,7% que està pitjor.
Per zona, els entrevistats de Bellavista són els que es mostren més insatisfets amb l’estat de la seva zona: un
41,5% creu que està pitjor enfront del
30,5% que creu que està millor. Per contra, els entrevistats de Corró d’Amunt,
Llerona i Marata i especialment els entrevistats de Corró d’Avall creuen majoritàriament que la seva zona està millor
que la resta de la ciutat.
Pel que fa als principals problemes
de les Franqueses, els tres primers són
la immigració (14,5%), l’atur (13%) i la
seguretat ciutadana (8,5%), segons els
entrevistats.

llida d’escombraries (6,9), la circulació i l’oferta de cultura i d’oci (6,8
en ambdós casos) i l’aparcament (6,5). Per sota del 6,5 apareixen el
transport públic i la policia municipal, amb un 6,4, la neteja de carrers (6,2) i el manteniment de parcs i jardins (6). Les obres públiques
és l’àmbit amb la valoració més baixa, un 5,4.
En comparació amb l’anterior estudi milloren les valoracions del
mercat (0,4 dècimes), la circulació (0,5 dècimes) i sobretot l’aparcament, que millora en un punt. Per contra, el transport públic disminueix la seva valoració 0,4 dècimes.
Segons els entrevistats, el manteniment de la ciutat ha millorat
per un 41,5% dels entrevistats front de 22,8% que considera que ha
empitjorat. Un terç (31,3%) creu que està igual.
Actuacions recordades
El nou Butlletí Municipal 5.1 és l’actuació suggerida més coneguda
(53,4%). Per sota del 50% de notorietat apareixen els Plans d’Ocupació. El Pla de sanejament econòmic és l’actuació menys coneguda
(26,3%). Pel que fa a les valoracions, els Plans d’Ocupació són els
millors valorats, amb un 6,8 seguit del nou Butlletí, amb un 6,3. El
Pla de sanejament econòmic obté una valoració per sota del 6.
L’oferta d’oci i cultura és l’actuació positiva més mencionada
pels entrevistats de manera espontània (9,1%), seguida de la gestió
de l’ajuntament (7,0%) i de les zones verdes (5,1%).
De cara al futur i de forma espontània apareixen els equipaments
educatius (16,5%) com el projecte més mencionat, seguit de mesures per activar el mercat laboral (11,1%) i l’oci i la cultura (9,2%). En
un segon terme apareixen les zones verdes (4,7%), acabar les obres
(4,5%) els equipaments sanitaris (4,3%) i el transport públic (4,0%).
En comparació amb el 2010, els equipaments educatius i l’oci i la
cultura es mantenen com a projectes més necessaris de la ciutat. El
projecte d’activar el mercat laboral entra per primer cop a la capçalera del rànking de projectes.
Residents no comunitaris
La majoria dels entrevistats (61,5%) creu que els residents no comunitaris són molt o bastant nombrosos a les Franqueses, enfront

La gestió municipal s’avalua amb tres dècimes més que al 2010
del 22,8% que creu que són poc o gens nombrosos. Un 7,9% dels
entrevistats té una percepció normal del nombre de residents no comunitaris a la ciutat. En comparació amb el 2010 han incrementat
els entrevistats que perceben els residents no comunitaris com a
poc o gens nombrosos.
Sobre la percepció dels efectes dels residents no comunitaris a
les Franqueses, per un 23,2% són més aviat beneficiosos, un 22,0%
creu que no són ni beneficiosos ni perjudicials i per un 36,7% són
més aviat perjudicials.
El Butlletí Municipal és el mitjà més utilitzat i ben valorat
El Butlletí municipal és el mitjà més utilitzat per informar-se del
que passa a les Franqueses (70,5% de les mencions). En comparació
amb el 2010 ha augmentat el nombre de mencions espontànies al
butlletí municipal (2010: 51;2%). En un segon terme apareixen la web
de l’Ajuntament (16,9%), parlant amb gent (13,5%), el9nou (9,2%), Revista del Vallès (4,6 %) i VOTV (4,1 %).
Tots els mitjans suggerits són ben valorats pels entrevistats:
més del 75% dels entrevistats els avalua com a molt bons o bons.
En el cas del Butlletí i el web municipal, la valoració de bona o molt
bona supera el 80%.

Ús dels equipaments i assistència a les activitats

Les Festes Majors, activitats molt conegudes i seguides

L’anàlisi de la utilització dels equipaments i assistència a les activitats del
municipi mostra les següents dades.
Pel que fa als equipaments, tots els suggerits són àmpliament coneguts
pels entrevistats (més del 73%).
Sobre l’ús, la zona esportiva de Corró d’Avall és la més freqüentada (79% hi
ha anat alguna vegada), seguit de la biblioteca (63,9%) i el Centre Cultural
Can Ganduxer (65,3%). En un segon terme, al voltant del 50% d’assistència
es troba la zona esportiva de Corró d’Amunt (50,1% hi ha anat alguna vegada) i Can Ribas (47,9%). Can Font és l’equipament menys conegut i també el
menys freqüentat (36,4%).
Pel que fa a l’assistència, la Festa Major, la Cavalcada de Reis i la Fira de
Nadal i d’Entitats són les més freqüentades (més del 75% hi ha anat alguna
vegada). En el cas del Carnestoltes i la Fira de Sant Ponç, l’assistència és
del 55%-60%.
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Francesc Colomé
Portaveu del Grup Municipal Convergència i Unió
L’ofec econòmic al qual els diferents governs espanyols han sotmès Catalunya es tradueix en una asfíxia social que està posant en perill el
nostre model d’estat del benestar en un context de crisi econòmica on l’atenció a les persones vulnerables és més necessària que mai. Dos
exemples. Llei de la dependència i polítiques socials. En plena crisi econòmica l’Estat espanyol ha reduït en un 92% la seva aportació en
polítiques socials a Catalunya durant en els darrers tres anys. Volem un Estat propi per viure millor. Les xifres i l’actitud de l’Estat espanyol posen de manifest que Catalunya no pot disposar d’un projecte sòlid d’estat del benestar com a comunitat autònoma de l’Estat espanyol,
però que en canvi el nostre model de benestar és perfectament viable en una Catalunya que sigui un Estat dins del marc europeu. El procés
del dret a decidir que hem iniciat està íntimament lligat al benestar dels ciutadans i ciutadenes de Catalunya.

Esteve Ribalta
Portaveu del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya
Com ens recordava fa uns dies Pere Navarro en un article a La Vanguardia per afrontar una situació tan delicada i complexa com aquesta no hi
ha altre camí que la unitat. Unitat per regenerar la democràcia, per combatre la crisi i els seus efectes, i per assolir el ple reconeixement de
la plurinacionalitat espanyola. Unitat que implica pacte, que demana seny i que exigeix canvis. Lamentablement no sembla que sigui aquest
el camí elegit pel president Mas, el seu govern i la precària coalició que el sustenta. En lloc de cercar la unitat, d’impulsar un pacte el més
ampli i transversal possible, guiat pel seny i compromès a introduir els canvis necessaris, Artur Mas opta per mantenir un acord inestable,
basat en el compte enrere cap a una consulta sobiranista, que introdueix divisions en la societat catalana i un elevat grau d’enfrontament amb
la resta d’Espanya, i que oblida que la prioritat absoluta en aquests moments no és altra que lluitar contra la crisi.

Francesc Torné
Portaveu del Grup Municipal Convergència per Les Franqueses
PRIORITATS D’INVERSIÓ. En el moment de crisi tan greu com l’actual, en què el nivell d’aturats és el més alt, les dificultats econòmiques de
les persones segueixen creixent sense previsió de recuperació ni de saber fins quan durarà. Per això cal invertir en les persones i no pas fer
inversions per fer-se publicitat o captar vots. Cal canviar prioritats i fer coses per ajudar la gent amb dificultats perquè puguin sortir-se’n,
que l’Ajuntament canviï de prioritats i que inverteixi en qüestions que ajudin les persones, no en inversions per reformar places que no demana ningú o en posar ascensors a l’aparcament de l’estació de tren que no és nostre. Una de les possibilitats, com d’altres que hi ha, és fer
un projecte d’horts urbans. Tenim terrenys municipals disponibles criant herbes que amb molt poca inversió poden ser útils per a moltes
famílies. Hem de deixar les obres de façana per ajudar la gent, que molta falta fa.

Rafael Bernabé
Portaveu del Grup Municipal Les Franqueses Imagina
LAPSUS. Des de principis de maig, el llibret del 2n Procés de Participació Ciutadana per la recuperació del Centre Cultural de Corró d’Avall,
ha estat àmpliament distribuït. Incomprensiblement, però, omet un parell d’informacions importants. La primera és la descripció dels orígens i criteris del projecte inicial junt a la relació dels responsables municipals que el van impulsar. Altrament, algú podria pensar que és un
meteorit més que no pas un inacabat Centre Cultural. La segona, el nom de l’empresa consultora del procés participatiu. Procés que, sens
dubte, farà història. Creiem que l’Ajuntament de les Franqueses no tindrà cap inconvenient en aportar aquestes dades, que un cop aclarides
engrescaran als xirois veïns i veïnes a proposar idees i solucions. Recordeu que cedim aquest espai a qualsevol ciutadà que ens enviï un escrit
de 960 caràcters a butlleti@lesfranquesesimagina.org.
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Javier Álvarez
Portaveu del Grup Municipal Partit Popular
NUESTRA SOLIDARIDAD. En varias ocasiones hemos hablado de solidaridad. Hemos dicho que es hacer algo voluntariamente o actuar positivamente a favor de una persona o un grupo de personas con alguna necesidad, sin esperar nada a cambio. Siguiendo esta misma línea, no
solo queremos hablar y pedir “solidaridad”, sino que también queremos ser solidarios. Como muestra de ello, hemos pensado ceder un tercio
de la aportación anual que hace el Ayuntamiento a nuestro grupo del Partido Popular de les Franqueses, a planes de ocupación. Queremos
ayudar a las familias más necesitadas del municipio aportando nuestro granito de arena. Sabemos que no es mucho; no es todo lo que nos
gustaría hacer por las personas que se encuentran actualmente en el paro, pero pensamos que definitivamente es la mejor forma de invertir
este dinero. Esperamos así cumplir con algunas de las expectativas que tenían los franquesinos con nuestro trabajo.

Àngel Profitós
Portaveu del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya
El govern municipal descansa tot esperant les vacances. O, al menys, aquesta és la impressió que dóna la poca presència de punts a debatre
als dos darrers plens de març i d’abril que el mateix govern va omplir de mocions per no presentar un ordre del dia encara més decebedor.
L’altra possibilitat és que s’eviti dins del possible passar pel Ple les coses que es fan. No sé que és pitjor. Hi ha temes importants (acabament
del parc del Falgar d’acord amb les conclusions del procés participatiu, el futur d’Entorn Verd, l’injustificable increment del rebut de l’aigua)
que reposen a alguna taula. Per altra banda, suposo que ben aviat tindrem una pila de bones notícies en relació a la gestió econòmica del
2012. Certament, era pràcticament impossible desfer en tres mesos la feina feta per Esquerra en el temps que va portar la hisenda municipal
i la pròpia inèrcia haurà fet que l’Ajuntament tanqui el 2012 amb unes xifres que esperem molt correctes.

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

Josep Badia
Portaveu del Grup Municipal Plataforma per Catalunya
POLÍTICA DE SANCIONS PER RECAPTAR. Segons l’informe emès per la interventora accidental sobre el Pla d’Ajust, una de les previsions per
cobrar més impostos és potenciant la inspecció tributaria sobre les activitats econòmiques, és a dir, sancionar a les empreses del municipi.
Inicialment es tenia previst recaptar 50.000 euros durant l’any, però en el primer trimestre del 2013 ja s’han liquidat casi 30.000 euros en
sancions i ara preveuen arribar als 100.000 euros a final d’any. És evident, que CiU-PSC-PP-UPLF mantenen un actitud recaptatòria i no apliquen polítiques que promocionin l’activitat econòmica al nostre municipi, que generarien més ingressos a l’Ajuntament mitjançant impostos
i no amb sancions i, a més a més, es reduiria l’atur al poble.
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[ Escola Municipal de Música Claudi Arimany
Matrícula Oberta Curs 2013-14 ]
Empadronats a les Franqueses del 3 al 14 de juny de 16 a 19 h
Empadronats i no empadronats: del 17 de juny al 19 de juliol de 9.30 a 13.30 h

Formació Musical Infantil

Instruments

Sensibilització (a partir de 3 anys)

Cant

Nivell Bàsic

Violí
Violoncel

Formació Musical per a Joves i Adults

Contrabaix
Guitarra

Nivell Avançat

Piano

Música Jove

Flauta travessera

Per a adults Música Clàssica

Clarinet

Per a adults Música Moderna

Saxo
Trompeta

A més podràs fer

Guitarra elèctrica
Baix elèctric

Conjunt instrumental o vocal

Bateria

Classe col·lectiva d’instrument

Percussió

Jornada de Portes Obertes
7 de juny de 2013 de 17.30 h a 18.30 h
Vine a conèixer l’escola!!!!
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CLAUDI ARIMANY
Plaça de l’Escorxador, 1. 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel. 938 465 636 - e.mail: escola.musica@lesfranqueses.cat
Gestió a càrrec:

[ agenda ]cultural ]
04 dimarts

09 diumenge

Festivitat del Corpus Christi a Corró d’Avall
6 h Confecció de les catifes a l’avinguda Santa
Eulàlia i carrers adjacents. Tothom que vulgui
ajudar en la confecció de les catifes pot apropar-se a l’avinguda Santa Eulàlia
18 h Missa Solemne a la parròquia de Santa
Eulàlia
19 h Processó pels carrers: passatge de la Rectoria, carrer Camí de la Serra, carrer del Migdia
i avinguda Santa Eulàlia. Aquest any es faran
altars pel recorregut de la Processó
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

A un pam de la independència, amb Vicent Partal,
autor del llibre i director de Vilaweb
19.30 h Centre d’Art i Noves Tecnologies Can
Font
Org. Assemblea Nacional Catalana de les Franqueses

Caminant per Corró d’Amunt. Activitat de dues
hores de durada. Cal portar l’esmorzar. Inscripcions: 938 710 621 (Glòria Puig)
8-10 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró
d’Amunt

08 dissabte

XXVII Cursa de Bellavista. Recorregut de 10 km.
Informació: www.cursabellavista.com
9 h Plaça Major de Bellavista
Org. Grup Fondistes Bellavista

Jornada de Portes Obertes del Centre Cultural
de Corró d’Avall. Inscripcions: fins el dia 7 de
juny a través del correu participa@lesfranqueses.
cat o bé trucant al Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC) de l’Ajuntament, tel. 938 467 676, o al
SAC de Bellavista, tel. 938 615 435, de dilluns a
divendres de 8.30 a 14 h i dimarts i dijous de 16 a
18 h. Les persones que poden visitar l’obra han
de ser majors de 16 anys
10 a 14 h Centre Culutral de Corró d’Avall

M. Viure

IV Trofeu de Karate Nokachi
8-20 h Pavelló de Bàsquet de Granollers
Org. Karate Nokachi

Festivitat del Corpus Christi a Corró d’Amunt
Confecció de catifes florals, Missa Solemne
cantada pel poble i Processó i Benedicció amb el
Santíssim Sagrament
12.30 h Parròquia de Sant Mamet
Org. Veïns i parròquia de Sant Mamet de Corró
d’Amunt

Sortida dels casals infantils municipals al Bosc
Vertical de Dosrius
9-17 h Sortida des dels casals de Bellavista i
Corró d’Avall
Org. Casals infantils municipals
Cloenda CE LLerona
9 h Consell del poble de Llerona
Org. CE Llerona
XXIX Diada del joc i de l’Esport a les Franqueses
9-20 h Zona esportiva municipal de Corró d’Avall

Grup Fondistes Bellavista

02 diumenge

Competició de Karate Shiho-Wari
9 h Pavelló poliesportiu municipal
Org. CE Shiho Wari
XLVII Festa d’homenatge a la vellesa
11.45 h Concentració dels assistents a la plaça
de l’Església
12 h Missa solemne amb acompanyament d’orgue i cants litúrgics
14 h Dinar de germanor a l’Hotel Ciutat de
Granollers amb ball a càrrec de disc-jockey
Org. Patronat d’Homenatge a la Vellesa de la
Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

14 divendres

Sortida Cultural de la Biblioteca Municipal a
Besalú. En motiu de l’argument de la novel·la de
Martí Gironell El pont dels jueus. Inscripcions:
Biblioteca Municipal / 938 404 388. Places limitades. Preu: 15 €
9 h Sortida des del Centre Cultural de Bellavista

X. Solanas

M. Viure

VI Festa Jove de la Música. Plaça de l’Espolsada
18 h Exhibicions de ball, tallers i música
22 h Batak en concert

15 dissabte
Vallès CUP Bàsquet (categoria infantil femení)
9-21.30 h Pavelló poliesportiu municipal
Org. CB Les Franqueses
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[ agenda ]cultural ]

16 diumenge

20 dijous
Sortida Anual de la gent gran
(tot el dia) Peratallada i Illes Medes (Costa Brava)
Concert fi de curs. Alumnes de Sensibilització
I, II, III
18 h Auditori de l’Escola Municipal de Música
Claudi Arimany
Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany

Cloenda CB Les Franqueses
9-17 h Pista Poliesportiva coberta Corró d’Avall
Org. CB Les Franqueses

Concert Coral a càrrec de les corals del Casal
d’Avis de Badalona i del Casal de la Gent Gran les
Franqueses
17.30 h Teatre-Auditori de Bellavista
Cançons i melodies occitanes. La música dels
poetes occitans per Fononesia -Mireia Latorre,
soprano i Peter Krivda, viola de gamba. Missa
celebrada, cantada i predicada en occità per
mossèn Jordi Passerat, Majoral del Felibrige.
Entrada lliure
10 h Parròquia de Santa Coloma de Marata
Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata i
Centre Cultural de Marata

X. Solanas

Cloenda CF Cànoves
10-12 h Camp de futbol municipal de Corró
d’Amunt
Org. CF Cànoves

J. Cano

Concert fi de curs. Agrupacions corals, instrumentals i orquestrals des de Nivell Bàsic fins a
Avançat
19.30 h Teatre-Auditori del Centre Cultural de
Bellavista
Org. EMM Claudi Arimany
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Dissabte 1
10 h Sortida del Centre Cultural de Bellavista
amb parada a la plaça de l’Ajuntament per la
recepció de l’alcalde
13 h Arribada a la Masia de Can Ribas
13.30 h Acte inaugural
14.30 h Paella
18.30 h “Missa rociera”
20 h Actuacions dels “coros rocieros” de
Bellavista, Granollers i Mollet, Francisco
González i Duende Flamenco
00 h Rosari en honor a “Nuestra Senyora del
Rocío”.
Diumenge 2
14 h Botifarrada popular
18 h Tornada a Bellavista
Org. Hermandad Rociera de Bellavista
Col·l. Canicería Rodri, Bar La Espiga i
Seguros Mapfre

22 dissabte
Cloenda tennis i pàdel del Patronat Municipal
d’Esports
9 h Zona esportiva municipal de Corró d’Avall
Org. Escola de tennis i pàdel Jordi Plana i Patronat Municipal d’Esports

23 diumenge

19 dimecres

“VI ROMERIA DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROCÍO”
1 i 2 de juny

I Edició Torneig primers equips “Memorial Juan
Blázquez” (categoria infantil femení)
9 h (tot el dia) Camp de futbol municipal de Corró
d’Avall
Org. CF Bellavista Milan
Revetlla de Sant Joan
23 h Plaça de Major de Bellavista
Org. Associació de Veïns de Bellavista

29 dissabte
Donació de Sang a les Franqueses
9-13 h Davant del Complex esportiu municipal

M. Viure

Festa de la Primavera de Corró d’Amunt
Cantada de coral, ballada de sardanes i refrigeri
19 h Cantada de la Coral de Corró d’Amunt
20 h Balladade Sardanes
Activitat gratuïta
Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró
d’Amunt

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS OBERTS
AL PÚBLIC
Diumenges 2, 9, 16, 23 i 30 de juny
10.30-13.30 h Circuit de Cal Gavatx
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris VIA OBERTA

GRANOLLERS CUP
26-30 de juny
Pavelló poliesportiu municipal
Org. BM Granollers

“De tard o de lluny,
Corpus al juny”

06 dj: Xerrada: “Els peus: uns aliats perfectes
per a la salut familiar” a càrrec de Berta
Puig, mare, mestra, assessora de lactància
materna, educadora de massatge infantil i
monitora de reflexologia podal infantil, especialitzada en criança respectuosa
13 dj: Taller de fotografia vivencial a càrrec de
Raquel Banchio, mare i fotògrafa
20 dj: La Rotllana: parlem de... Espai per
compartir experiències, dificultats, dubtes i
alegries
27 dj: Juguem! Celebrem el 2n aniversari
fent una petita festa en un entorn natural. Es
convida als assistents a portar berenar per
compartir
Org. Associació Espai Nadó-Espai Infant Les
Franqueses, Grup de Lactància i Criança
Respectuosa

CONEIX LES FRANQUESES
10-21 de juny
Carrer Cardedeu, 2-4. Bellavista
Curs de coneixement de l’entorn adreçat a
persones i/o famílies nouvingudes interessades en aprofundir en el coneixement del
municipi i el seu entorn, així com en els seus
serveis i recursos dins de l’àmbit de la salut,
l’educació, el treball, l’habitatge i els serveis
socials, entre d’altres
- Sessions de coneixement de l’entorn (10-14
de juny):
o Grup dirigit a persones d’origen magrebí
(sessions en català i àrab) 17-19 h
o Grup dirigit a persones d’origen subsaharià (sessions en català, francès i dialectes
subsaharians) 19-21 h
- Taller d’acollida al català (17-21 de juny):
17-19 h
Inscripcions: gratuïtes. Del 20 de maig al 7 de
juny a l’Àrea de Polítiques Socials
Més informació: l’Àrea de Polítiques Socials
(carrer Aragó, 24) / 938 465 862
Col·l. Ministeri de Treball i Immigració,
Generalitat de Catalunya i Diputació de
Barcelona

CICLE DE TALLERS DE RECICLATGE: RCICLA, R-UTILITZA, R-NOVA
07 dv: 16-18 h Taller de bosses amb texans
reciclats. Porta el teu texà “vell” i emportat
una bossa de mà “nova”. A l’Espai Zero del
Centre Cultural de Bellavista
10 dl: 18-21 h Taller d’hort urbà ecològic al
balcó o a la terrassa de casa. A l’Oficina de
Pla de Barris de Bellavista
17 dl: 18-19.30 h Taller “fem sabó” a partir de
l’oli de cuina. A l’Oficina de Pla de Barris de
Bellavista
Inscripcions: gratuïtes a l’Oficina de Pla de
Barris de Bellavista / 938 616 221 /
pladebarrisbellavista@lesfranqueses.cat.
Places limitades

INSCRIPCIONS CASALS INFANTILS MUNICIPALS D’ESTIU...
- Casals d’estiu a Bellavista, Corró d’Amunt,
Corró d’Avall i Llerona.
- Casal d’estiu amb colònies
- Serveis opcionals d’acollida, menjador, autocar a la piscina i tarda subjectes a un mínim
d’inscripcions
...I CAMPAMENTS D’ESTIU PER A JOVES
Inscripcions: del 3 al 7 de juny al Casal de
Bellavista (Centre Cultural de Bellavista. Dj
de 10 a 13 h i dl i dc de 15.30 a 18.30 h / 938
405 781) o al Casal de Corrò d’Avall (Centre
Cultural Can Ganduxer. Dl i dv de 10 a 13 h i
dt, dj i dv de 15.30 a 18.30 h / 938 466 506)
Informació: Àrea d’Infància i Joventut / 938
405 780

HORARI EXTRAORDINARI DE LA SALA
D’ESTUDI DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Amb l’arribada dels exàmens la Biblioteca
Municipal amplia l’horari de la seva Sala
d’Estudi del 15 de maig al 30 de juny
Matins: dt, dc, ds i dg de 10 a 13.45 h
Tardes: de dl a dg de 16 a 22 h
Dl 24 de juny: tancat
Ds tarda i dg: entrada per la cafeteria del
Centre Cultural de Bellavista (carrer Navarra)

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
Informació: Masia de Can Ribas-Centre de
Recursos Agraris / 938 443 040
CURSOS DE FORMACIÓ
Tens una idea de negoci? T’expliquem els
passos a seguir
27 de juny
9.30-11.30 h Masia de Can Ribas
Preinscripcions Cursos d’iniciació a l’anglès,
informàtica i monitor. Obertes a la Masia de
Can Ribas
Informació: Masia de Can Ribas-Centre de
Recursos Agraris / 938 443 040

CURSOS A CORRÓ D’AMUNT
Curs de pintura
4 d’abril-27 de juny Dl i dj, 17-19 h
Curs de tai-txi
2 d’abril-25 de juny Dt, 18.45-19.45 h

Àrea d’Infància i Joventut

ESPAI NADÓ I INFANT
17.30-19 h Sala 2-3 del Centre Cultural de
Bellavista

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

Curs de cant coral
5 d’abril-28 de juny Dv, 21-22 h
Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. Associació de Veïns Sant Mamet de
Corró d’Amunt

Els actes de l’agenda queden subjectes a possibles canvis. Consulteu la web municipal
MÉS INFORMACIÓ:
www.lesfranqueses.cat

19

