
5.1

maig 2013 núm. 81

Bellavista · Corró d’Amunt · Corró d’Avall · Llerona · Marata

04 Comença el Procés 
Participatiu per la 
recuperació del Centre 
Cultural de Corró d’Avall

05 El Ple ratifica el 
procés d’adjudicació 
d’un aparcament per a 
camions a Llerona

05 Neix la nova 
Coordinadora de la 
FM de Bellavista que 
aglutina a les entitats

butlletí municipal de les Franqueses del Vallès

cinc pobles
un municipi



2

maig 2013

[ telèfons d’interès ]

butlletí municipal de 
les franqueses

núm. 81

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
Bombers de la Generalitat.  085 
Mossos d’Esquadra.  088 
Policia Nacional.  091
Policia Local.  938 467 575 
Sanitat Respon.  061
Ambulàncies – Urgències.  112
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

Portada
Parc El Mirador, Bellavista
P. Segura

Millorem la distribució
Si viviu a les Franqueses i no rebeu aquest butlletí a casa 
vostra o us arriba en mal estat, feu-nos-ho saber:
938 467 676
munsa.viure@lesfranqueses.cat

Edició
Ajuntament de les Franqueses
Direcció
Munsa Viure
Redacció
Llorenç Pascual
Munsa Viure
 Entrevista
 Llorenç Pascual 
 Reportatge
 Patronat Municipal d’Esports
Fotografia
Ajuntament de les Franqueses
Xavier Solanas
Disseny
JO Comunicació
Maquetació
Munsa Viure
Impressió 
Gràfiques Harris
Tiratge
8.000 exemplars gratuïts
Dipòsit legal
B- 3036-1996



3

Aquest mes de maig engeguem el 
2n Procés de Participació Ciutadana 
d’aquesta legislatura a fi i efecte de 
recuperar el Centre Cultural de Corró 
d’Avall. Amb aquesta acció volem de-
sencallar un altre gran projecte que 
estava paralitzat a les Franqueses i que 
hem encarrilat de nou com s’ha fet dar-
rerament amb el sector N, que ja n’hem 
adjudicat la seva realització, o el Parc 
del Falgar desprès de definir-ne el seu 
ús mitjançant el 1r Procés Participatiu 
realitzat al nostre municipi.

I ho farem de la millor manera possible, 
comptant amb la vostra participació, 
perquè han de ser tots els franquesins 
i franquesines els qui decideixin el futur 
d’aquest equipament del municipi. Per 

això us demano la màxima col·laboració, tant en la presentació de propostes com en 
la posterior votació. Hem de sumar esforços entre tots. Potser no podrem, donades les 
condicions actuals econòmiques, portar a terme l’obra en la seva totalitat però tindrem 
un full de ruta del que els ciutadans i ciutadanes de les Franqueses volen que aquest 
equipament sigui.

Dues mostres d’aquesta voluntat que impulsem des de l’equip de govern per fer les co-
ses entre tots, d’unió i de consens, són la nova Coordinadora de la Festa Major de Bella-
vista, formada amb entitats del poble, i el conveni de l’Associació de Veïns de Bellavista i 
la Llar d’Avis de Bellavista per utilitzar els espais del Casal d’Avis.

Deixar de banda els suposats enfrontaments, dialogar, buscar el consens i unir esforços 
pel bé del poble, com s’ha fet a Bellavista, és el model de govern que hem implantat a 
l’Ajuntament de les Franqueses en aquesta legislatura. A l’actual equip de govern hi 
som diverses formacions polítiques perquè creiem fermament que res té més valor que 
la unió entre tots pel bé comú del municipi i així ho seguirem fent en el futur. Una suma 
molt més enriquidora amb les aportacions de tots els ciutadans i ciutadanes de les Fran-
queses que sempre són benvingudes. 

Permeteu-me per acabar, fent esment de dos aniversaris, els 30 anys del Patronat Mu-
nicipal d’Esports i el 1r any del 5.1, el Butlletí Municipal. Són dos bons exemples de pro-
fessionalitat i bona feina. 

[ editorial ]

Francesc Colomé i Tenas  Alcalde

[ sumari ]
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Comença el Procés Participatiu del 
Centre Cultural de Corró d’Avall

L
’Ajuntament de les Franqueses inicia, l’1 de maig, el 2n Procés de Participació Ciutadana que pretén impulsar la recuperació del Cen-
tre Cultural de Corró d’Avall. L’objectiu és elaborar un pla d’usos que s’adeqüi a les necessitats del municipi i respongui a la voluntat 
dels franquesins i franquesines.

Desencallar el projecte
L’equipament que en el seu moment es va planificar i es va començar a construir com a Centre Cultural de Corró d’Avall està situat en un solar 
(d’una superfície de 6.943,36 m2) envoltat d’habitatges en una zona plenament urbana: entre els carrers Tagamanent, Onze de Setembre i 
Verge de Montserrat.

A prop d’aquest solar hi ha altres equipaments com el Centre Cultural Can Ganduxer, l’Institut El Til·ler o l’Escola Joan Sanpera i Torras. 
El projecte incloïa un teatre auditori, una biblioteca, un espai polivalent i una cafeteria i restaurant. Les obres van iniciar-se al juliol de 2007 
i es van aturar a l’agost de 2008.

L’estructura que actualment hi ha construïda té soterrani, dues plantes i una terrassa superior. El soterrani disposa de 758,08 m2 (zona 
sense ús a definir), la planta baixa de 2.762,83 m2, la primera planta de 1.494,50 m2 i la terrassa de 2.475,34 m2.

Els usos i les activitats que es preveien en un principi, posteriorment es van considerar sobredimensionats i de difícil gestió. Al maig de 
2009 es va fer un nou projecte que modificava l’inicial amb l’objectiu de simplificar la gestió del Centre Cultural i reduir despeses. Aquest 
segon projecte tampoc va prosperar. 

X
. S

ol
an

as

El Procés de Participació Ciutadana vol establir conscens sobre quins usos ha de tenir l’estructura a mig construir que havia de ser un Centre Cultural
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Tinc una idea... Com puc participar-hi? 
Tots els veïns i veïnes del municipi poden aportar propostes 

que assenyalin els usos que volen que tingui el Centre Cultural 
de Corró d’Avall. De la mateixa manera, podran participar a la 
votació final que servirà per escollir una de les tres propostes 

seleccionades.

El procés de participació es divideix en tres fases:

1. Presentació i recollida de les propostes d’usos de l’equipa-
ment

Tothom qui ho vulgui pot presentar la proposta de possibles 
usos per a aquest equipament a través d’un formulari.

Quan?

Les propostes es poden presentar  de l’1 de maig al 15 de juny.
Com?

El formulari per presentar les propostes es pot trobar a:
- La web municipal www.lesfranqueses.cat (es pot descarregar 

o enviar on-line).
- A la darrera pàgina del llibret “2n Procés de Particpació Ciuta-

dana” en format paper.
- Al Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC) a l’edifici de l’Ajunta-

ment i a la plaça Espanya de Bellavista en format paper.
On?

El formulari es pot presentar:
- Via web: www.lesfranqueses.cat.

- Via e-mail: participa@lesfranqueses.cat.
- Via presencial (fins el divendres 14 de juny): oficines del Servei 
d’Atenció a la Ciutadania (SAC) de l’Ajuntament (carretera de Ri-

bes, 2) i de Bellavista (plaça Espanya, 5). L’horari de les oficines és 
de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h i dimarts i dijous de 16 a 18 h.

2. Anàlisi i valoració de totes les propostes recopilades
Una comissió de valoració classificarà totes les propostes re-

budes i les analitzarà. Es seleccionaran tres propostes finals, 
tenint en compte criteris de sostenibilitat, necessitat i oportuni-

tat, que són les que es portaran a votació.
La comissió de valoració estarà formada per:

- Representants de l’equip de Govern.
- Representants tècnics de l’Ajuntament, de les diverses àrees 

àmbits sectorials.
- Representants de les associacions de veïns dels diversos 

nuclis del municipi.
- Experts externs en edificacions urbanístiques.

- Representants de l’empresa consultora del procés participatiu.

3. Votació de les tres propostes finals
Els veïnes i veïnes de les Franqueses amb edat mínima de 16 

anys podran participar a la votació d’una de les tres propostes 
finalistes. Més endavant s’especificaran els detalls de la votació.

Elaborar un pla d’usos
Amb el Procés de Participació Ciutadana els franquesins i franque-
sines definiran quins usos ha de tenir el Centre Cultural de Corró 
d’Avall, és a dir, elaboraran un pla d’usos.

Un pla d’usos serveix per a definir els conceptes i criteris per a 
l’ordenació i gestió dels usos permanents i temporals d’un equipa-
ment.

Centre Cultural de Corró d’Avall és el nom amb el qual la pobla-
ció de les Franqueses identifica aquest edifici en construcció ja que 
en un principi es va idear com a espai per activitats culturals. La 
voluntat de l’equip de govern és redefinir els usos de l’equipament. 
Malgrat el nom que s’utilitzi per referir-s’hi contingui la paraula 
“cultural” les propostes estan obertes a altres tipus d’equipaments.

Presentar propostes viables
Per elaborar una proposta s’han de tenir presents diversos condici-
onants o limitacions:

1. Flexibilitat i polivalència
Segons la normativa urbanística vigent (article 162 de la revisió del 
Pla General d’Ordenació, aprovat per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona en data 18 de juny de 2009) els usos possibles que es 
poden plantejar al Centre Cultural de Corró d’Avall són d’equipa-
ments que tinguin interès públic, social i/o comunitari. Exemples de 
possibles equipaments:

- Culturals: teatre, auditori, biblioteca, centre cívic, espai d’enti-
tats...
- Esportius: gimnàs, sala poliesportiva...
- Sanitaris: Centre d’Atenció Primària, residència...
- Comercials: mercat municipal, centre comercial...
- Altres tipus d’equipaments.
És imprescindible recordar que es parteix d’una estructura ja 

construïda amb un espai escènic molt delimitat.

2. Dimensió econòmica 
De moment no hi ha previst el finançament per finalitzar aquesta 
obra. En funció de la proposta que resulti seleccionada per tirar 
endavant s’haurà de cercar el finançament necessari (subvencions 
d’altres administracions, recursos propis, etc.).

3. Sostenibilitat econòmica 
Per una gestió viable del futur equipament cal tenir en compte les 
despeses de manteniment. En aquest sentit es pot valorar la possi-
bilitat d’instal·lar-hi activitats que generin recursos.

Més
Per a més informació podeu contactar a través de: 
participa@lesfranqueses.cat.

També podeu trobar més informació a www.lesfranqueses.cat i 
consultar-la en castellà i en anglès. 
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La ciutadania pot les presentar propostes de l’1 de maig al 15 de juny

Es seleccionaran tres propostes finals i s’obrirà la votació
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Ajuts pels llibres de text i material escolar

L
’Ajunatment obre la convocatòria dels ajuts econòmics per a 
llibres de text escolars, material adaptat i material educatiu 
substitutiu per al curs 2013-2014. El període per entregar la 
sol·licitud dels ajuts és del 6 al 17 de maig, ambdós inclosos.

Poden demanar els ajuts els alumnes empadronats al municipi 
i matriculats a escoles públiques d’educació primària i secundària 
obligatòria o a centres privats o concertats amb resolució del dele-
gat territorial d’Educació.

Passos per sol·licitar l’ajut
1. Recollida de l’imprès, informació i comprovació de la documenta-
ció (fins el dia 16 de maig)
Matins: dt i dj de 9.30 a 14 h als Serveis Socials de Corró d’Avall (car-
rer Rafael Alberti, 2). Dc i dv de 9.30 a 14 h a l’Àrea de Polítiques So-
cials de Bellavista (carrer Aragó, 24 baixos). Tardes: dt 30 d’abril i 14 

de maig, de 16 a 17.30 h a l’Àrea de Polítiques Socials de Bellavista. 
Dt 7 de maig, de 16 a 17.30 h als Serveis Socials de Corró d’Avall. 
També es pot trobar el llistat de documentació i els impresos de sol-
licitud a les oficines del SAC de l’Ajuntament i de Bellavista així com 
a la pàgina de l’Ajuntament www.lesfranqueses.cat dins la secció de 
tràmits/ajuts.

La documentació que cal aportar és la següent: l’Informe de Vida 
Laboral dels pares i germans majors de 16 anys (es pot sol·licitar al 
901 50 20 50 / www.seg-social.es) i el certificat prestacions/certifi-
cat negatiu de prestacions del SEPE (es pot sol·licitar amb cita prèvia 
per via www.sepe.es).

2. Entrega de la sol·licitud amb la documentació (del 6 al 17 de maig)
Horari: de dl a dv de 8.30 a 14 h i dimarts i dijous de 16 a 18 h.
Lloc: A les oficines del SAC de l’Ajuntament i de Bellavista.

Acord entre l’Ajuntament i el Servei 
Català de Trànsit per elaborar un Pla 
Local de Seguretat Viària

L
’Ajuntament de les Franqueses i el Servei Català de Trànsit 
de la Generalitat de Catalunya han aprovat un conveni de col-
laboració per redactar un Pla Local de Seguretat Viària al 
municipi. Aquest servei de millora de seguretat viària s’havia 

ofert fins al moment per part del Servei Català de Trànsit a municipis 
de més de 20.000 habitants i ara s’hi ha acollit les Franqueses.

Els Plans Locals de Seguretat Viària (PLSV) són una de les línies 
prioritàries d’actuació i cooperació amb els ajuntaments del Servei 
Català de Trànsit amb l’objectiu de contribuir a la creació d’una nova 
cultura de conducció, circulació i mobilitat, que a nivell d’escoles es 
realitza des fa molts anys a les Franqueses amb els diferents cur-
sets d’educació viària.

L’elaboració del PLSV de les Franqueses es troba ara a la prime-
ra fase de recollida i evolució de dades dels darrers anys al munici-
pi. Es contemplen aspectes com la xarxa viària, el parc de vehicles, 
el transport públic, les dades generals de mobilitat i accidentalitat 
o la detecció dels indrets amb major concentració d’accidents, els 
anomenats ‘punts negres’. A partir d’aquest punt es continuaran les 
fases d’actuació, seguiment i avaluació. 

El conveni d’elaboració del PLSV del no comporta cap tipus de 
despesa econòmica per al Consistori. 

El regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Randos, valora la pos-
sibilitat que ofereix la Generalitat de firmar aquest conveni ja que 
contribuirà a fer de les Franqueses un municipi més segur vialment. 

Baixa accidentalitat al municipi
El Servei Català de Trànsit ja disposa de les dades actualitza-

des d’accidentalitat de les Franqueses a través del programari 
SIDAT (Servei d’Informació d’Accidents de Trànsit).

Àrees de major concentració d’accidents al 2012 de competèn-
cia municipal (Policia Local):

- Via Europa (Llerona): 3 accidents
- Camí antic de Cardedeu: 4 accidents

- Rotonda de Can Mònic: 3 accidents

Vies de major concentració d’accidents al 2012 de competència 
de la Generalitat-Mossos d’Esquadra: 

- C-352 (Ronda Nord de Granollers): 4 accidents
- BV-5151 (carretera de Cànoves): 4 accidents

Distribució dels accidents als nuclis de les Franqueses al 
2012: 

- Bellavista: 26 accidents
- Corró d’Amunt: 6 accidents
- Corró d’Avall: 74 accidents

- Llerona : 20 accidents
- Marata: 5 accidents



L
a Coordinadora de la Festa Major de Bellavista va aparèixer a 
l’abril com a una nova associació de les Franqueses integra-
da per associacions i persones del poble sorgida d’un procés 
consensuat promogut per l’Ajuntament. 

La Coordinadora està formada per l’Associació de Veïns de Be-
llavista, la Comissió de Festa Major de Bellavista, el Grup de Dia-
bles Els Encendraires, l’Associació Llar d’Avis de Bellavista, el CF 
Bellavista-Milán i la Hermandad Rociera i té la voluntat d’organitzar 
una Festa Major més oberta i aglutinadora de les diferents inquie-
tuds i expectatives del poble.

La Junta Directiva està formada per representants de les enti-
tats que la componen i la presideix Vicenç Sáez de Tejada. Els altres 
components són Manuel Gómez, vicepresident 1r; Antonio Lozano, 
vicepresident 2n; Xavier Ojeda, secretari; Javier Vico, tresorer 1r; i 
Joan Rosell, tresorer 2n. 

Diàleg i unió
L’alcalde Francesc Colomé s’ha mostrat molt satisfet per la creació 
d’aquesta nova entitat que neix “del consens i el diàleg de les entitats 
amb la voluntat de fer poble”. “Els hi hem de donar les gràcies per 
l’esforç que han fet”, ha dit.

Colomé destaca els acords assolits en poc temps per entitats de 
Bellavista, en referència al conveni signat recentment per l’Associ-
ació de Veïns i la Llar d’Avis de Bellavista pels usos del espais del 
Casal d’Avis i Centre Social de Bellavista: “Des de l’Ajuntament hem 
impulsat aquests acords perquè hi ha d’haver unió entre les associ-
acions de Bellavista. Tenim entitats molt actives que aporten molt 
als veïns i veïnes de Bellavista i de tot el municipi i és una satisfacció 
veure que ara treballin assegudes al voltant d’una mateixa taula”. 

Per una Festa plural 
Altres aspectes que tindrà en compte la Coordinadora, i que es re-
cullen a l’acord, són que la Festa Major és patrimoni del poble i de la 
seva gent i que procurarà acollir, recollir i promocionar la màxima 
implicació i participació de tothom, promocionarà la cordial convi-
vència i la cohesió entre els veïns i veïnes del poble i del municipi. La 
Festa Major també serà sensible i compromesa amb la pluralitat i la 
diversitat (generacional, cultural, de gènere i de les diferents enti-
tats i/o col·lectius, institucions i serveis).
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Neix la nova 
Coordinadora de la 
FM de Bellavista 

El Consistori ratifica el procediment 
d’adjudicació d’un aparcament per a 
camions a Llerona

E
l Ple municipal de març va debatre l’adjudicació de les clàu-
sules que han de regir la concessió de la construcció i gestió 
d’una àrea d’estacionament de camions, caravanes i serveis 
complementaris al carrer Alemanya del Polígon Industrial 

del Pla de Llerona, al costat de l’estació transformadora elèctrica 
d’Estebanell.

El projecte contempla la creació en una superfície de 24.000 m2 
d’un pàrquing per a vehicles de transports de mercaderies, carava-
nes i serveis complementaris. 

El concurs públic de l’adjudicació preveu que una empresa priva-
da assumeixi el cost de l’obra i aporti uns ingressos anuals de 30.000 
euros. El període d’explotació seria d’entre 30 i 40 anys.

L’estacionament tindrà una capacitat per a 250 vehicles però 
també hi ha la possibilitat d’incloure altres serveis. El regidor de 
Dinamització Econòmica, Javier Álvarez, explica: “s’hi podran oferir 
altres serveis com ara cafeteria, canvi de pneumàtics o benzinera”.

El Ple va aprovar el procediment amb els vots a favor de tots els grups 
municipals a excepció dels dos regidors de LFI que es van abstenir.

Imatge virtual de l’àrea d’estacionament de camions

Consens per fer una Festa Major de Bellavisa oberta i participativa
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E
l Dia Institucional de la Policia Local de les Franqueses, el 
cos policial homenatja a aquelles persones i entitats que al 
llarg de l’any han destacat en la col·laboració de la segure-
tat al municipi. L’alcalde Francesc Colomé; el delegat ter-

ritorial del Govern de la Generalitat, Fernando Brea; l’alcalde de la 
Roca, Rafael Ros; i el regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Randos 
van entregar les mencions. 

Els instituts El Til·ler i Lauro així com la Fundació Apadis van 
rebre felicitacions per la representació a les dependències policials 
de la darrera batalla de la Segona Guerra del Remences (1484-1485) 
que va tenir lloc al municipi.

Els agents Saioa Blázquez, Albert Costa i Francisco Javier Gil 
van ser reconeguts per les seves intervencions en el cos així com 
Eduard Agudo, caporal del cos de Mossos d’Esquadra i veí que va 
col·laborar en una de les actuacions. L’agent Antoni Alès va rebre 
el reconeixement per la seva trajectòria de 25 anys al servei. Fora 
del cos policial es van lliurar reconeixements als ciutadans Manuel 
Saez, ex treballador de l’Ajuntament; José Salas; Miguel Sánchez, 
president de la Hermandad Rociera de Bellavista; Mònica Núñez, 
una nena d’onze anys que va trobar diners al carrer i els va entregar 
a la Policia; i Manel Vivas, cap de la Policia Local de la Roca. 

L’inspector cap de la Policia Local de les Franqueses, Joaquim 
Martín, va conduir l’acte. També van assistir-hi els regidors del Con-
sistori; el sotscap de l’ABP Mossos d’Esquadra, Rafael Poche; el 
sotsinspector de Seguretat Ciutadana de l’ABP Mossos d’Esquadra, 
Josep Pericas; el sotsdirector de Coordinació de Policies Locals de 
Catalunya, Juan Carlos de la Monja; el regidor de la Roca, Jordi Furtí.

Festivitat de la Policia Local, un dia de 
reconeixement per a un any de bona feina

El delegat Territorial del Govern de la 
Generalitat a Barcelona visita Apadis

E
l delegat Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelo-
na, Fernando Brea, va aprofitar la seva estada a les Fran-
queses amb motiu de la Festivitat de la Policia Local per 
visitar la Fundació Apadis convidat per l’alcalde Francesc 

Colomé. Les regidores de Polítiques Socials, Gisela Santos; de Cul-
tura, Educació, Infància i Joventut, Rosa Maria Isidro; i d’Obres i Ser-
veis, Vanessa Garcia, van acompanyar-los. El delegat Fernando Brea 
va conéixer de primera mà la tasca que realitza Apadis. 

La directora Imma Navarro també va tractar amb el delegat Fer-
nando Brea la situació econòmica del centre, amb subvencions de 
la Generalitat pendents de cobrar. La delegació va comprometre’s 
“a fer gestions per intentar agilitzar i confirmar quan es podran 
abonar els pagaments pendents per donar viabilitat a l’obra social”.

P.
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A l’esquerre la regidora de Polítiques Socials i el delegat Fernando Brea

M
. V
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L’alumnat dels instituts va escenificar la batalla dels remences 

La festivitat de la Policia Local coincidia amb la darrera batalla 
de la Segona Guerra dels Remences (1484-1485). A la Catalunya 

feudal es conegué com a remences els pagesos que estaven 
adscrits a un domini senyorial que només podien abandonar 

mitjançant el pagament d’una redempció o remença. 
La darrera batalla dels remences, liderada per Joan Pere Sala, 
va tenir lloc a Llerona l’any 1485. Dos-cents pagesos van morir 

en aquella lluita i dos-cents més van caure presoners, entre els 
quals Pere Joan Sala que al cap d’uns quants dies van executar 

a Barcelona com a mostra de càstig als rebels. Al final, el rei 
Ferran II d’Aragó va fer d’àrbitre i posar pau entre els senyors i 

els remences amb la Sentència de Guadalupe (1486). 
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

L
a XVI Trobada de Petanca, organitzada pel Club de Corró 
d’Amunt i el Patronat Municipal d’Esports, es va celebrar 
el dissabte 6 d’abril a la zona esportiva de Corró d’Amunt. 
Diverses entitats del municipi, el CP Bellavista, el CP Corró 

d’Amunt, el CP Llerona i el CP Casal d’Avis de Corró d’Avall i el de 
Bellavista, s’havien citat per gaudir d’una matinal amistosa.

El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, va participar a 
la Trobada. L’afició del conseller per la petanca és coneguda i en 
diverses ocasions ha practicat aquest esport a les Franqueses.

Les partides van allargar-se tot el matí. Als vols de les 10 es va 
fer una parada per gaudir d’un esmorzar de forquilla i ganivet. Es 
va entregar un record als representants de les entitats i un metre a 
tots els assistents. El conseller va rebre un exemplar del llibre que 
commemora el 30è aniversari del Patronat, 30 anys al teu costat.

270 ciclistes al 
XVIII Trofeu BTT 
Corró d’Amunt

Voluntaris de l’ADF 
Montseny-Congost 
netegen dues fonts

U
n grup de voluntaris de l’Agrupació de Defensa Forestal 
Montseny-Congost van netejar l’accés i l’entorn de les fonts 
de Santa Digna i de Santa Margarida de Llerona a mitjans 
de març.

La vegetació crescuda indiscriminadament al voltant de les 
fonts i els seus accessos van convertir aquests espais de repòs i 
tranquil·litat, molt apreciats i concorreguts, en un lloc abrupte i de 
difícil accés. 

Posat en coneixement dels voluntaris locals de l’ADF Montseny-
Congost la necessitat de recuperar les zones de les fonts de Santa 
Digna i Santa Margarida es van oferir a realitzar les tasques de 
neteja.

La regidoria d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat ha expressat 
el seu reconeixement per la tasca realitzada pels voluntaris locals 
de l’ADF Montseny-Congost -Martí Rosàs, Joaquim Méndez, Vicenç 
Cussó, Jordi Pujol i Josep Lluís Pujol- que van treballar per tal que 
tota la ciutadania pugui tornar a gaudir d’uns espais que formen part 
del patrimoni natural de les Franqueses. 

E
l Club Ciclista Corró d’Amunt va organitzar el XVIII Trofeu BTT 
Corró d’Amunt el diumenge 7 d’abril, una competició dividia 
entre vuit categories des de junior fins a master 100. La cursa 
era vàlida per l’Open Barcelona i la Kid’s Cup i va reunir més 

de 270 ciclistes. El recorregut, un dels més valorats pels bikers, 
tenia una distància de 7 km exigents i alhora divertits. L’itinerari de 
la Kid’s Cup tenia una distància de 350 m.

El president del Club Ciclista de Corró d’Amunt, Josep Mauri, va 
recordar que el Trofeu es celebrava en memòria del difunt membre 
de l’entitat Toni Costa.

L’alcalde Francesc Colomé i el regidor d’Esports, José Ramírez, 
van valorar el paisatge de Corró d’Amunt com a ideal per la pràctica 
de BTT. Els boscos frondosos amb pistes forestals ràpides són de 
les preferides pels amants d’aquest esport. 

 

Ciclistes de la Kid’s Cup

L’àvia més gran fa 
104 anys

F
elicidad Gascón, l’àvia més gran de les Franqueses, va 
complir 104 anys a la residència Auca de Corró d’Avall el 23 
de març. Envoltada dels seus companys i dels seus fills, néts 
i besnéts va celebrar l’aniversari. 

L’alcalde Francesc Colomé, i la regidora de Sanitat i Gent Gran, 
Rosa Maria Pruna, van acompanyar-la en aquest dia especial i li van 
regalar un ram de flors.  

Felip Puig repeteix 
a les trobades de 
petanca

M
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L’alcalde i la regidora regalen un ram de flors a Felicidad Gascón

Discussió de la jugada a les pistes de petanca de Corró d’Amunt

M
. V
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Replantada d’arbres

D
urant la primera quinzena d’abril l’Ajuntament, a través de 
l’àrea d’Obres i Serveis, ha fet una replantada d’abres a 
diversos punts del municipi. S’han fet actuacions a la plaça 
de Can Mònic, la plaça Major de Bellavista, la plaça de 

l’Escorxador, la plaça Gaudí i la carretera de Ribes. 
A la plaça de Can Mònic s’han retirat els pollancres que estaven 

desequilibrats i molt a prop de les vivendes, provocant molèsties 
als veïns. S’han col·locat tres freixes a cada vorera, distribuïdes en 
funció de l’amplada que tenen ara. 

Pel que a la plaça Major de Bellavista s’han substituit cinc àcers 
per uns altres de més resistents que fan una flor vermella a la tardor. 

En el cas de la plaça de l’Escorxador s’han replantat dos roures. 
També s’han reposat dos lliris a la plaça Gaudí. 
A la carretera de Ribes, entre la plaça de Can Mònic i la plaça de 

l’Escorxador, s’han substituït els arbres malmesos.

Poda dels arbres 
del camí del 
cementeri

L
’àrea d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament 
va podar i sanejar els arbres situats al camí que dóna accés al 
cementiri de Corró d’Avall des de la carretera de Cànoves. Els 
treballs es van realitzar el 19 de març.

Els arbres, un total de 19 àcers, els va plantar el Consistori 
fa més de 40 anys per tal d’abellir i donar ombra en aquest indret 
tan transitat. Amb el pas del temps alguns arbres estaven en una 
situació precària i per això es va optar per eliminar els que estaven 
més malmesos i a la resta se’ls va fer una poda dràstica, eliminant 
totes les parts mortes i branques baixes que dificultaven el pas.

Es continuaran les tasques puntuals en places i zones enjardinades

P.
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Festival del teatre

L
a VII Mostra d’Arts Escèniques “Festival dels Amateurs” 
es va cloure el dissabte 6 d’abril. El grup de Teatre Nyoca 
de l’Ametlla guanyar el Festival per votació popular. La 
companyia va presentar la comèdia Cancún de Jordi Galceran 

sota la direcció de Joan Monells.
En aquesta edició de la Mostra, que organitza el Patronat 

Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, que es va iniciar 
el 12 de gener, es va comptar amb la participació de sis companyies, 
dos de les quals de la comarca. 

Un cop va finalitzar l’espectacle de cloenda Tots aquests dois de 
Guillem d’Efak i interpretat per Pep Tosar, l’alcalde Francesc Colomé 
i la regidora de Cultura, Rosa Maria Isidro, van lliurar el premi 
del públic de 450 euros al grup de Teatre Nyoca de l’Ametlla i els 
premis de participació, dotats amb 540 euros, a les sis companyies 
participants.

P.
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La regidora entrega el premi a Teatre Nyoca

[ actualitat ]
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Vicenç Sáez de Tejada
Coordinadora FM Bellavista

Vicenç Sáez de Tejada, veí de Bellavista des de l’any 1980, es 
dedica professionalment al món de la cultura des de fa més de 
30 anys. Primer a l’Ajuntament de Granollers, on va ser respon-
sable d’activitats del Patronat Municipal de Cultura, i posteri-
orment amb la creació d’una empresa de gestió cultural fins al 
2010. Actualment exerceix de relacions públiques al Teatre Audi-
tori de Granollers. En Vicenç va ser un dels membres fundadors 
de la Colla del Blaus de Granollers i ara presideix la nova Coor-
dinadora de la Festa Major de Bellavista, integrada per diverses 
entitats del poble.

E
ets el president de la nova Coordinadora de la Festa Major 
de Bellavista, com ha estat això? 

-L’Ajuntament es va posar en contacte amb alguns ve-
ïns de Bellavista i amb entitats per fer aquesta nova Coor-

dinadora i sense buscar-ho m’ha tocat a mi estar al capdavant fins 
l’octubre.   

-Com s’ha gestat la Coordinadora?
-Durant molts anys la Festa l’organitzava l’AV de Bellavista i això 

en un determinat moment va canviar i va passar a organitzar-la la 
Comissió de la Festa Major, amb la novetat de les Colles i altres ac-
tivitats. Les dues parts no es posaven d’acord i s’ha engegat aquest 
nou procés que hem sigut capaços de tirar entre tots, el Casal d’Avis, 
la Hermandad Rociera, la Comissió de Festes, l’Associació de Veïns, 
el CF Bellavista Milán, els Diables i tres persones a títol particular.

-Quins objectius us marqueu a curt i mig termini. 
-Hem de parlar a curt termini perquè tenim la Festa Major a so-

bre, però el projecte és engrescador. Crec que la frase d’aquest any 

ha de ser que la Festa Major ha de sumar amb els esforços i amb 
totes les idees possibles perquè sigui el millor possible. 

-Per planificar una Festa Major es necessita temps... 
-Sí, bàsicament volem que sigui una Festa Major molt participa-

tiva i molt participada. Recollirem idees de les entitats i intentarem 
que participi quanta més gent millor, per tant, no pensem en una 
Festa Major professionalitzada, amb grups molt coneguts sinó amb 
la participació de molta gent, que sigui divertida. Tenim poc temps 
però comptem amb la capacitat de les entitats, amb activitats de fa 
temps i amb algunes actuacions ja contractades . 

-El model de dues colles es vol mantenir? 
-Sí, el mantindrem i el que farem és ajustar-lo a la realitat de 

Bellavista. No ens serveixen models veïns perquè cada poble té la 
seva pròpia idiosincràsia i això és el que pretenem, ajustar al màxim 
el model de Festa a la realitat i les necessitats del nostre barri.

-Ara parlem a curt termini, però la Coordinadora és un projec-
te de futur, oi? 

-Entenc que tenim dues 
feines, una a curt termini que 
és vestir el que seria la Festa 
Major d’enguany i una altra que 
és fer el fonaments perquè la 
Coordinadora de la Festa Ma-
jor de Bellavista, encara que 
canviïn les persones pugui perdurar amb el temps i evitar que canviï 
el model. Hem de vestir una mena de model de columna vertebral 
que serveixi per uns quants anys per tal que la Festa sigui el més 
arrelada i el més participativa possible. 

-S’hi pot afegir més gent o entitats a la Coordinadora? 
-Estem oberts, tant a entitats, grups o persones, demanem la 

col·laboració dels qui estiguin interessats en la Festa Major de Be-
llavista i els convidem els dies 5, 6 i 7 de juliol a celebrar-la, tant als 
veïns de Bellavista com dels altres pobles de les Franqueses i po-
blacions veïnes. Esperem generar un bon ambient, com em consta 
que hi ha hagut altres anys i que puguem gaudir-la. 

-Es pot dir que en temps de crisi a la cultura li toca rebre més?  
-Sí, fa molt temps que em dedico professionalment i tinc la sen-

sació d’estar passant pels pit-
jors moments de la història re-
cent d’aquest país. Crec que la 
dreta ens ha ensenyat la seva 
cara més lletja perquè tradici-
onalment no li ha interessat la 
cultura. Estem vivim l’època 
més ferotge del capitalisme, al 
qual li calen nous beneficis i el que abans invertia en cultura ho deixa 
d’invertir perquè han de guanyar més diners.

-Com se li dóna la volta sense l’administració púbica?  
-Estem tornant a mínims, però la qüestió positiva és que la cul-

tura depèn bàsicament de les idees i per sort en aquest país tenim 
una gent molt creativa i estant sortint noves idees i noves maneres 
de realacionar-se. La crisi ens col·locarà a tots en el nostre lloc, 
però la política que s’està seguint és nefasta i un país que no té cul-
tura acaba no tenint res.

“El projecte és engres-
cador i crec que la frase 

d’enguany ha de ser que la 
Festa Major ha de sumar”

“Mantindrem el model de 
Colles però volem ajus-

tar-lo, com tota la Festa, a 
la realitat del Barri”
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E
l Patronat Municipal d’Esports de les Franqueses del Vallès 
es va constituir formalment el 15 de març de 1982, coincidint 
amb l’època del restabliment dels ajuntaments democrà-
tics, amb Ricard València com a alcalde (1979-1995) i Rafel 

Riera com a regidor d’Esports (1979-1995). Aleshores, el municipi te-
nia uns 9.000 habitants (en l’actualitat en té 19.200) i comptava amb 
unes instal·lacions esportives molt precàries. A Corró d’Avall només 
hi havia el camp de futbol, tres pistes de tennis i una pista poliespor-
tiva descoberta. A Llerona i a Corró d’Amunt hi havia zones esporti-
ves propietat de les respectives parròquies. 

“Universalització de l’esport infantil a les Franqueses”
Abans de la constitució del Patronat, al municipi hi havia clubs de fut-
bol, principalment, i clubs de bàsquet i handbol que no havien tingut 
continuïtat en el temps. No hi havia una estructura organitzada per 
ensenyar als infants a practicar esport de forma habitual. Així, als 
inicis l’activitat del Patronat es va concentrar a posar les bases per 
la creació de l’Escola Esportiva Municipal (que es va iniciar la tempo-
rada 1980-81 amb 132 nens i nenes, 4 monitors i 6 pilotes, segons es 
pot llegir a la revista del Patronat del 1986) i en les classes de l’as-
signatura d’educació física que impartien els mateixos monitors del 
Patronat a les escoles d’EGB del municipi (Joan Sanpera, Bellavista 
i Joan Camps). 

Per l’alcalde de l’època, Ricard València, la iniciativa de l’Escola Es-
portiva va suposar “la universalització de l’esport infantil a les Fran-
queses, ja que sempre vam tenir clar que l’Escola havia de gratuïta 
per a tots els nens i nenes que volguessin fer esport al municipi”. 
Juli Queralt, director del Patronat des de la seva construcció fins el 
1990, destaca “les moltes hores gratuïtes que van invertir els pares i 
mares, els monitors i els polítics per construir una cosa des de zero”. 

Pel que fa als pressupostos del Patronat, el primer any, el 1982, 
pujava a 636.000 pessetes, i el de l’any 1983 a 1.040.325 pessetes. 
Actualment, ascendeix a uns 825.000 euros (137.268.450 pessetes). 

Instal·lacions de qualitat 
A partir del 1983 fins a data d’avui el Patronat ha crescut a un ritme 
excel·lent. Les instal·lacions per a la pràctica esportiva són d’una 
gran qualitat. 

La zona esportiva municipal de Corró d’Avall està dotada d’un pa-
velló poliesportiu, pista poliesportiva semicoberta, piscines cober-
tes i descobertes, sala de fitness, camp de futbol 11, camp de futbol 7, 
pistes de tenis i pistes de pàdel. A Corró d’Amunt s’hi pot trobar una 
pista poliesportiva semicoberta, pistes de petanca, camp de futbol i 
pistes de pàdel. A Llerona hi ha pistes de petanca, camp de futbol i 
pistes de tennis. La zona esportiva de Bellavista disposa d’un camp 
de futbol 7, una pista de bàsquet i una pista d’handbol. 

30 anys al teu costat
Aniversari del Patronat Municipal d’Esports 

12

Zona esportiva municipal de Corró d’Avall
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Les Franqueses és un municipi ric en espais per realitzar esport. 
Les zones rurals ofereixen un paisatge immillorable. Centenars de 
camins conviden als franquesins i franquesines a gaudir de l’exercici 
físic a l’aire lliure. Alguns d’ells es recullen a la ruta verda. També 
destaquen altres espais com les pistes municipals de petanca de la 
Malagarba, el parc Mas Colomer o de Milpins, el passeig fluvial o la 
galeria de tir amb arc. 

Serveis i activitats per a totes les edats 
A més, de les infraestructures, el Patronat Muncipal d’Esports pro-
posa un seguit de serveis i d’activitats d’èxit valorades per persones 
de dins i de fora del municipi, també, per clubs estrangers. L’Escola 
Esportiva Municipal acull a 500 infants entre 6 i 15 anys que poden fer 
diversos esports en horari extraescolar a les instal·lacions esporti-
ves municipals o a les escoles de primària. A través del Programa 
Escolar de Promoció Esportiva els monitors del Patronat ofereixen 
tallers específics en col·laboració amb els centres escolars i en ho-
rari lectiu. Entre les activitats puntuals més destacades, i que pràc-
ticamnet s’han convertit en emblemàtiques per la gran quantitat de 
gent que apleguen, destaquen: la Diada de l’Esport (avui reconver-
tida en la Festa del Joc i de l’Esport), la Nit de l’Esport, la Caminada 
Popular i el Cros Escolar. 

Conscient que la pràctica esportiva contribueix de forma clara 
a millorar la qualitat de vida, el Patronat té com a una de les seves 
funcions més importants la promoció i l’organització d’activitats per 
a tots els sectors de la població. En destaquen el Programa de Man-

teniment per a Adults i per a la Gent Gran així com la col·laboració 
amb la Fundació Apadis d’ajuda a les persones discapacitades.  

El Patronat amb les entitats
L’Ajuntament de les Franqueses i el Patronat donen suport a la tasca 
que realitzen les entitats esportives del municipi des dels inicis de 
la seva constitució, tant a nivell de cessió de material i ús d’instal-
lacions com en l’organització d’activitats i atorgament de subvenci-
ons. Actualment al municipi hi ha una trentena d’entitats esportives. 
En destaquen les de futbol, bàsquet, handbol, atletisme, arts marci-
als, ciclisme, tennis, petanca, tir amb arc, entre d’altres. 

El pavelló poliesportiu municipal, poc després de la seva construcció

El camp de futbol de Corró d’Avall, al cap de poc d’haver-se construït

30 anys del Patronat Municipal d’Esports
Més de 300 persones van assistir a l’acte de commemoració dels 
30 anys del Patronat Municipal d’Esports de les Franqueses el 12 
d’abril. Retrobaments, records amb certa nostàlgia i il·lusió pel 
present i el futur és el que es va viure a la festa de celebració on 
es va presentar el llibre que repassa la història del Patronat, 30 
anys al teu costat, escrit pel periodista Esteve Garrell i pel gerent 
d’aquest organisme, Josep Campaña.

L’acte va comptar amb la presència destacada del conegut 
exjugador de futbol del RCD Espanyol i el FC Barcelona i actual 
comentarista televisiu, Àngel ‘Pichi’ Alonso. El mestre de ceri-
mònies va lloar els valors de l’esport com a eina educativa i for-
mativa assenyalant que en aquests 30 anys el Patronat “ha posat 
les bases perquè la gent sigui més feliç”.

Josep Campaña va presentar la publicació que té dos grans 
objectius: d’una banda, oferir una idea dels que han estat aquest 
30 anys i, de l’altra, i per això és molt visual, mostrar les vivències 
que comporta la pràctica esportiva.

El regidor d’Esports, José Ramírez, va assegurar que el Pa-
tronat “seguirà treballant per a tots els sectors i donant suport 
a totes les entitats del municipi” i va explicar que l’objectiu és 
“rehabilitar, mantenir i ampliar les instal·lacions”.

L’alcalde Francesc Colomé va agrair a les entitats la seva im-
plicació amb l’esport; “sense les entitats no som res”, va senten-
ciar. L’alcalde va animar a tots els nens i nenes a practicar esport 
i va assegurar que “cap infant del municipi no es quedarà sense 
fer esport per manca de recursos econòmics”.

Mencions a les persones que han treballat o treballen al Patronat
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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 President Mas va comparèixer per fer balanç dels 100 primers dies de Govern en aquesta nova legislatura. Aquest balanç incorpora, com 
és lògic, elements de continuïtat que venen del mandat anterior, però també elements nous com ara el pacte de governabilitat amb ERC que 
progressa adequadament i la consulta com a objectiu central del procés de transició nacional. Catalunya viu el procés polític més compli-
cat dels últims segles com és el del dret a decidir i la convocatòria d’una consulta enmig del sisè any d’una llarga i dura crisi econòmica. No 
obstant, ens hem fixat com a objectius treballar en 5 grans eixos de Govern: 1- Estabilització de les finances públiques i reducció dels dèficits 
en plena recessió econòmica; 2- Reactivació econòmica i creació d’ocupació; 3- Preservació de les parets mestres de l’estat del benestar; 
4- Mesures de transparència, accés a la informació i de qualitat democràtica; i 5- Transició nacional, dret a decidir i consulta.

És el moment de construir una nova centralitat política fonamentada en el pacte i el diàleg. Si els nostres representants polítics no actuen 
sota aquesta premissa, les dificultats per sortir-nos-en com a societat  i com a poble són molt més grans. Sembla que formacions polítiques 
com CiU i PP ara volen caminar cap aquesta centralitat, que el PSC defensa des de fa anys. Les formacions que han decidit portar-nos cap 
a la radicalitat i l’enfrontament, han preferit el rendiment electoral, al respecte per la diversitat o la llei. Sota aquest context, els atacs a la 
llengua catalana d’uns, o a la legalitat d’altres, només ha fet que accentuar la difícil conjuntura social i econòmica que patim, amagant políti-
ques de retallades contra els febles i de suport al model financer i econòmic. A les Franqueses del Vallès el PSC sempre ha sacrificat el rèdit 
electoral en benefici de la governabilitat, el pacte i el diàleg, i la nostra presència al govern n’és una bona prova.

PER QUÈ ES DENUNCIEN, SI NO PASSA RES? Diversos membres del govern s’han denunciat per fets com ara difamacions i calúmnies per un 
regidor que va fer obres il·legals a casa seva i que, a sobre, no ha volgut assumir responsabilitats, més aviat al contrari, ha tret pit i s’ha rigut 
de tothom. Un altre grup de regidors van denunciar-ne un altre per concedir la llicència al Mercadona en un indret que no permet la Genera-
litat. Hi ha un regidor imputat, el Secretari i l’arquitecte municipal i està pendent de judici. Sembla mentida que en un nivell de confiança tan 
baix encara segueixin en el govern juntets, com si no passés res. Estem en un ambient molt enrarit, on la façana és molt maca, però per dintre 
està tot malmès. El resultat és que ningú no vol deixar el govern i els beneficis que comporta pertànyer-hi. Això sembla el més important. La 
resta, què és el que es fa i per què, que és el que interessa a la ciutadania, ha deixat de tenir importància.

QUÈ EN PENSES, QUÈ PROPOSES? TROBADES 2013. Fa més de dos anys, un grup de veïnes i veïns vam començar a reunir-nos i a pensar 
plegats que podíem fer per aconseguir que algunes coses comencessin a canviar. Així va néixer LFI, Associació de Participació i Debat Polític. 
Després de dos anys i amb representació de dos regidors a l’Ajuntament, volem retrobar-nos amb els nostres veïns per repassar la feina feta, 
però sobretot per mirar cap al futur i veure com podem millorar el municipi i la representació dels veïns a l’Ajuntament. Amb aquesta idea des 
del 13 d’abril, i fins a l’1 de juny, fem un cicle de Trobades en cada un dels nuclis del municipi. Sota el títol ‘Què en penses, què proposes?’, vo-
lem crear un espai on debatre tot allò que ens interessa i preocupa de les Franqueses. Aquest és el calendari de trobades: el 13 d’abril a Mara-
ta, el 27 d’abril a Corró d’Amunt, l’11 de maig a Llerona, el 25 de maig a Corró d’Avall i l’1 de juny a Bellavista. www.lesfranquesesimagina.org. 
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Javier Álvarez
Portaveu del Grup Municipal Partit Popular

Àngel Profitós
Portaveu del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya

Grup Municipal Unió de Pobles de Les Franqeses

Josep Badia
Portaveu del Grup Municipal Plataforma per Catalunya

ESPACIOS MUNICIPALES. Desde que empezamos nuestro trabajo en Dinamización Económica, uno de nuestros mayores objetivos es poder 
gestionar productivamente algunos espacios municipales que actualmente están vacíos y poderles dar un uso que beneficie al municipio. 
Esto ya ha empezado a ser una realidad, desde que en el pleno de marzo se ratificaron las cláusulas para la adjudicación y gestión de una 
zona de parking en el Pla de Llerona, para unos 250 vehículos industriales. Mediante concurso público, se pretende que alguna empresa 
privada gestione dicho proyecto, asumiendo el valor de la obra y aportando al municipio importantes ingresos. Aparte de esto, también es 
una oportunidad para la creación de puestos de trabajo y para ordenar terrenos de equipamientos municipales sin utilizar. ¡Son magníficas 
noticias! ¡Deseamos continuar por esta misma línea, pues nuestro mayor interés es el beneficio de todos los franquesinos!    

PER QUAN ESTELADES A LES FRANQUESES? Ja fa molts mesos que el Ple del nostre Ajuntament va aprovar diverses declaracions en favor 
de la llibertat del nostre país. Entre d’altres aspectes, aquests acords contemplen que l’estelada, la nostra bandera de combat, onegi a les 
Franqueses fins l’assoliment de la independència de Catalunya. Com en d’altres temes de caire nacional, sembla que el més calent és a l’ai-
güera. Alguns dels municipis de la comarca amb declaracions similars aprovades,  tenen l’estelada al seu Ajuntament. D’altres, la majoria, 
la tenen en llocs emblemàtics del poble o les giroles més transitades de la localitat. A les Franqueses, en canvi, no hi ha ni la intenció. Sabem 
que al govern municipal els regidors nacionalistes són minoria. Malgrat això, l’obligació del govern és portar a terme els acords de la majoria 
del Ple municipal. Vivim dies transcendentals pel nostre futur com a país. Per això, per quan estelades a les Franqueses? 

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

DESPESES INNECESSÀRIES. L’atur a les Franqueses segueix augmentant cada mes i, mentrestant, l’Ajuntament realitza despeses inneces-
sàries com el fet de gastar 14.900 euros en la celebració de la Nit de l’Esport a l’Hotel Ciutat Granollers. Estem d’acord en fer un homenatge 
als nostres esportistes però no cal gastar tants diners i tampoc estem d’acord en que les nostres celebracions es facin a Granollers. Les 
festes són del poble i hem de donar vida al poble, potser així no tindríem tant atur. Una altra despesa és la contractació de la CAP del servei 
de compres i contractacions de l’Ajuntament de Mataró per un import de 8.300 euros més IVA per assessorar en la contractació dels serveis 
de telecomunicacions del nostre Ajuntament. Sembla que no tenim personal per contractar una telefonia. Seguim amb la línea de més im-
postos i més despeses.
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[ preinscripcions a les escoles bressol municipals 

del 6 al 17 de maig ] 

Del dilluns 6 fins al divendres 17 de maig romandrà obert el període de presentació de sol·licituds per preinscriure als infants en una de les 
tres escoles bressol municipals de les Franqueses: a l’Escola Bressol Cavall Fort (carrer Miquel Martí i Pol de Corró d’Avall), l’Escola Bres-
sol Les Tres Bessones (carrer Sant Joaquim de Corró d’Avall) i l’Escola Bressol El Gegant del Pi (carrer Provença de Bellavista).

La previsió de places que s’oferten a Cavall Fort són 53, a Les Tres Bessones s’oferten 36 places i a El Gegant del Pi un total de 36.

Calendari del procés de preinscripció i matriculació: 

Del 6 al 17 de maig: presentació de les sol·licituds 

27 de maig: publicació de les llistes provisionals baremades

29 de maig: sorteig del número de desempat

Del 28 al 30 de maig: presentació de les reclamacions

5 de juny: publicació de les llistes d’alumnat admès

Del 10 al 14 de juny: període de matrícula

Horari del procés de preinscripció i matriculació: 

NOTA: divendres 10 de maig és Festa Local i no hi haurà horari de preinscipcions.

[ preinscripcions als Centres de Batxillerat i de Cicles Formatius de 
Grau Mitjà de Formació Professional 

del 13 al 24 de maig ] 
[ preinscripcions als Centres de Cicles Formatius de Grau Superior 
de Formació Professional

del 27 de maig al 7 de juny ]    
Informació: als propis centres, a l’Àrea d’Educació (938 466 506) i a la web municipal www.lesfranqueses.cat.

10-11.30 h

15.30-16.30 h Dimarts i dijous

Dilluns, dimecres i divendres Dilluns, dimecres i divendres Dimarts i  dijous

Dimarts i dijous Dilluns, dimecres i divendres
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07 dimarts
Hora del conte especial nadons. Barrets de 

colors a càrrec d’Anna Farrés. Inscripcions: prè-

vies a la Biblioteca Municipal / 938 404 388

17.30 h Sala de lectura de Can Ganduxer

09 dijous
Espais de lectura. Visita de l’escriptor Martí 

Gironell amb el comentari de la seva novel·la El 

pont del jueus

19 h Biblioteca Municipal

14 dimarts
Tertúlia sobre el dret a decidir i el futur de 

Catalunya (dèficit fiscal, pensions, relació amb 

Europa...)

20.15 h Centre Cultural de Bellavista (aula 2-3)

Org. Assemblea Nacional Catalana de les Fran-

queses

Visita guiada a càrrec de la historiadora As-

sumpta Montellà a les antigues colònies tèxtils 

del Berguedà (colònies Viladomiu, Guixaró i Cal 

Pons). A les 14 h es farà una parada per dinar i 

la visita s’allargarà fins les 18 h. Programa de 

Dinamització Cultural de Gent Gran. Preu: menú 

de 13 €

Sortides en autocars: 

8 h Corró d’Avall (plaça Font Santa Eulàlia)

8.05 h Milpins (entrada de l’urbanització)

8.10 h Marata (Torre de Seva)

8.15 h Marata (plaça de l’Església)

8.20 h Corró d’Amunt (plaça de l’Església)

8 h Llerona (carrer Catalunya)

8.10 h Corró d’Avall (plaça Gaudí)

8.15 h Corró d’Avall (estació de tren)

8.15 h Bellavista (plaça Espanya)

Excursió dels centres municipals de joves: la 

ruta prehistòrica de la Roca del Vallès. Ins-

cripcions: obertes a Bellavista / 938 405 781 o a 

Corró d’Avall / 938 404 967

9-17 h Sortides del Centre Cultural de Bellavista i 

del Centre Cultural Can Ganduxer

Org. Centres Municipals de Joves

18 dissabte

1a Cursa de muntanya “El Trencacoll”. Recorre-

gut llarg de 21 km i curt de 10 km. Inscripcions: 

www.eltrencacoll.blogspot.com o presencial-

ment a Camp IV, El Món, Illa Esports, Esports 10 

o L’Esport. Preu: inscripcions anticipades (fins el 

dissabte 11 de maig). Cursa 10 km amb xip propi 

14 € i amb lloguer de xip 16 €. Cursa 21 km amb 

xip propi 16 € i amb lloguer de xip 18 €. Si queden 

dorsals es podran fer inscripcions el dia de la 

cursa per 22 €. Informació: www.eltrencacoll.

blogspot.com

9 h Zona esportiva de Corró d’Amunt

Org. Club Ciclista Corró d’Amunt

08 dimecres

4a Matança del Porc de la Penya Blaugrana de 

Llerona. Menú i actuació de Mayte Carreras 

“La Tieta”. Inscripcions: 687 556 017. Preu: 12 € 

socis, 20 € no socis i 12 € nens fins a 15 anys

14 h Consell del poble de Llerona 

Org. Penya Blaugrana de Llerona

26 diumenge
Sortida naturalista: de Sant Martí de Montnegre 

a Santa Maria de Montnegre. Inscripcions: acc@

lacivica.com 

8-14 h Sortida des de Can Ganduxer (en cotxes 

particulars)

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

3a Ruta BTT Llerona-Puiggraciós “La Bull”. 

Recorregut llarg de 40 km i curt de 20 km. 

Inscripcions: www.llerona.net o presencialment 

a APEN Sistemes Informàtics o Bicicletes SEGÚ. 

Preu: inscripcions anticipades (fins el divendres 

24 de maig) amb llicència de la FCC 14 € i sense 

llicència 20 € i inscripcions al mateix dia de la 

ruta (de 8 a 8.45 h) amb llicència de la FCC 17 € 

i sense llicència 23 €. Informació: www.llerona.

net

9 h Sortida del Consell de Poble de Llerona

Org. Laurona Esports i Festes Laurona

II Caminada d’or. Informació: 938 611 240 / gra-

nollers@creuroja.org 

Parc de Milpins

Excursió dels casals infantils municipals al 

Castanyer de Can Cuc a Cànoves. Inscripcions: 

obertes a Bellavista / 938 405 781 o a Corró 

d’Avall / 938 466 506. Preu: 5 € pels inscrits als 

casals i 7 € pels no inscrits

9-17 h Sortides del Centre Cultural de Bellavista i 

del Centre Cultural Can Ganduxer

Org. Casals Infantils Municipals

Caminant per Corró d’Amunt. Activitat de dues 

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

cions: 938 710 621 (Glòria Puig)

9-11 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

Xerrada i debat: Què passarà amb les pensions?

17.30 h Casal de la Gent Gran de Corró d’Avall

Org. Assemblea Nacional Catalana de les Fran-

queses

13 dilluns05 diumenge

17

12 diumenge

19 diumenge

20 dilluns

27 dilluns
Xerrada i vídeo-fòrum sobre el 75è Aniversari 

dels bombardejos feixistes a la nostra comarca 

a càrrec de Joan Garriga, historiador

19 h Biblioteca de l’Institut El Til·ler

Org. AMPA Institut El Til·ler

28 dimarts
Concert del mes

18.30 h Auditori de l’Escola Municipal de Música 

Claudi Arimany

Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany 
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30 dijous
Hora del conte especial circ. Cirkruskus a càrrec 

de Ruskus Patruskus

17.30 h Biblioteca Municipal

Concert del mes

18.30 h Auditori de l’Escola Municipal de Música 

Claudi Arimany

Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany 

XXIV FIRA DE SANT PONÇ

5 de maig

De 10 a 14 h i de 16 a 20 h Rambla de la carre-

tera de Ribes - plaça de Can Font- plaça de 

l’Ajuntament

Activitats permanents:

- Mercat de productes artesans 

- Exposició de plantes remeieres a càrrec de 

l’AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

- Demostracions d’oficis artesans a càrrec de 

l’Assoc. Cívica i Cultural de Corró d’Avall

- Exposició d’una maqueta ferroviària digital 

i locomotora a càrrec del Centre d’Estudis 

Ferroviaris Via Oberta 

- Juguem amb el Club d’Escacs

- Campionat d’Scalextric del Centre de 

Modelisme

- Estand del Patronat Municipal de Cultura, 

Educació, Infància i Joventut

- Estand de l’Assoc. Cívica i Cultural de 

Corró d’Avall

10 h Taller infantil de xapes a càrrec del Cen-

tre d’Art i Noves Tecnologies Can Font a la 

carpa de la rambla (Durada: tot el matí)

10.30 h Visita guiada a l’Ajuntament amb Cin-

ta Cantarell (Durada: 1.30 h. Preu: 4 € i 2,5 

€. Venda de tiquets a la carpa de la rambla a 

partir de les 10 h)

10.45 h Cercavila de gegantons, timbals i 

gralles i animació de Xarop de Canya de la 

rambla fins a la plaça de Can Font

11 h Plantada de gegantons, inauguració de 

la Fira, tronada, bateig dels gegantons dels 

Casals Infantils Municipals i ballada a la 

plaça de Can Font

11.15 h Taller infantil de bonsais amb l’Assoc. 

Art del Bonsai a la carpa de la rambla (Dura-

da: 1.30 h. Preu: 5 €) 

11.30 h Animació de Xarop de Canya, xoco-

latada, espectacle itinerant En Quimet i el 

seu tricicle a càrrec de Galiot Teatre, matinal 

lúdica per a infants i joves (conta-contes, 

tallers, cursa de gegantons, etc.) i parada 

d’artesania a càrrec dels Casals Infantils 

Municipals a la plaça de Can Font

12.30 h Visita guiada a l’Ajuntament amb Cin-

ta Cantarell (Durada: 1.30 h. Preu: 4 € i 2,5 

€. Venda de tiquets a la carpa de la rambla a 

partir de les 10 h)

13 h Degustació d’Aigua de Corró a càrrec de 

l’Assoc. Cívica i Cultural de Corró d’Avall a 

la carpa de la rambla i espectacle itinerant 

Terrabastall a càrrec de Xarop de Canya

16 h Espai de joc per a nadons amb joguines 

naturals i taller de creació amb fang a càrrec 

d’Espai Nadó-Espai Infant a la carpa de la 

rambla (Fins les 18 h) 

17 h Espectacle itinerant Terrabastall a càr-

rec de Xarop de Canya

18 h VII Cantata dels alumnes de 2n de primà-

ria de les escoles del municipi i de l’Escola 

Municipal de Música Claudi Arimany a la 

plaça de l’Ajuntament

18.30 h Espectacle itinerant En Quimet i el seu 

tricicle a càrrec de Galiot Teatre

19.30 h Espectacle itinerant Terrabastall a 

càrrec de Xarop de Canya

Hi participen: Associació Art del Bonsai, 

Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall, 

Associació de Veïns Sant Mamet de Cor-

ró d’Amunt, Biblioteca Municipal, Casals 

Infantils Municipals, Centre d’Art i Noves 

Tecnologies Can Font, Centre d’Estudis 

Ferroviaris Via Oberta, Centre de Modelisme, 

Centres Municipals de Joves, Club d’Escacs 

Les Franqueses, Escola Municipal de Música 

Claudi Arimany, Escoles del municipi, Espai 

Nadó-Espai Infant, Grup de Diables Els En-

cendraires, Punt d’Informació Juvenil

R-CICLA, R-UTILITZA I R-NOVA

17 de maig 

Celebració del Dia Mundial del Reciclatge

Cicle de tallers de reciclatge

16.30-19 h Festa de l’Aventura dels Residus. 

Activitat familiar. Plaça Major de Bellavista

17.30-19 h Taller de joguines ecològiques (po-

dràs emportar-te una joguina “nova”). Oficina 

de Pla de Barris de Bellavista  

ESPAI NADÓ I INFANT 

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

Bellavista

02 dj: La Rotllana. Es convida a portar vehi-

cles de joguina per compartir

09 dj: Juguem amb el cos!

16 dj: Taller de creació amb família: fem 

plastilina casolana

23 dj: La Rotllana. Es convida a portar ani-

mals de joguina per compartir

30 dj: Xerrada: “L’arribada del segon fill/a” a 

càrrec de Loli Castro, infermera pediàtrica

Inscripcions (dies 9 i 16): aforament limitat 

(preferència socis). Sol·licitar plaça a: les-

franqueses.espai.nado@gmail.com

Org. Associació Espai Nadó-Espai Infant
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“Fang de maig,
espiga d’agost”
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Els actes de l’agenda queden subjectes a possi-

bles canvis. Consulteu la web municipal

MÉS INFORMACIÓ: 

www.lesfranqueses.cat 

2n TORNEIG DE PRIMAVERA DE PÀDEL I 

TENNIS 

6 al 12 de maig Zona esportiva de Corró 

d’Avall 

Org. Escola de Tennis i Pàdel Jordi Plana 

PREINSCRIPCIONS JULIOL ESPORTIU

6-17 de maig

De dl a dv de 8 a 20 h Recepció del Complex 

Esportiu Municipal 

Activitat per a infants nascuts entre 1997 i 

2008 que tindrà lloc entre l’1 i el 26 de juliol

INSCRIPCIONS CURSET DE PÀDEL I DE TEN-

NIS A L’ESTIU

20-24 de maig (residents o inscrits en activi-

tats del Patronat Municipal d’Esports). A par-

tir del 27 de maig (residents i no residents) 

De dl a dv de 9 a 13.30 h i de 16.30 a 19.30 h 

Oficines del Patronat Municipal d’Esports 

Col·l. Escola de tennis i pàdel Jordi Plana

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

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 

HORARI EXTRAORDINARI DE LA SALA D’ES-

TUDI 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 Navar-

ra)

CURSOS AULES INTERNET

Base de dades ACCES. A càrrec del professor 

Joan Rosell

14 de maig-13 de juny 

Dt i dj de 17 a 20 h Biblioteca Municipal 

Inscripcions: prèvies a la Biblioteca Munici-

pal (de dl a dv de 16 a 20 h i dt, dc i ds de 10 a 

13.30 h) / 938 404 388 / biblioteca.franque-

ses@lesfranqueses.cat

TALLER CLUB DE FEINA

11-13 h dimarts. Masia de Can Ribas-Centre 

de Recursos Agraris

- 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

PREINSCRIPCIONS CASALS INFANTILS MU-

NICIPALS D’ESTIU I CAMPAMENTS D’ESTIU 

PER A JOVES

Casals a Bellavista, Corró d’Amunt, Corró 

d’Avall i Llerona. Casals amb colònies i 

campaments. Serveis opcionals d’acollida, de 

menjador, de casals de tarda i d’autocar a la 

piscina, subjectes a un mínim d’inscripcions. 

Preinscripcions: del 6 al 17 de maig 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). 

L’adjudicació de places es regeix per un siste-

ma de sorteig. Places limitades

CASALS INFANTILS MUNICIPALS I CENTRES 

MUNICIPALS DE JOVES

De setembre a juny

Casals Infantils Municipals: De dl a dv de 

16.30 a 18.30 h Centre Cultural de Bellavista i 

Centre Cultural Can Ganduxer

Centres Municipals de Joves: De dl a dv a 

partir de les 17.30 h Dl i dc al Centre Cultural 

de Bellavista, dt i dj al Centre Cultural Can 

Ganduxer i dv alterns

Informació: 938 405 781 / 938 404 967  

Org. Casals Infantils Municipals i Centres 

Municipals de Joves

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

TALLER DE LA MEMÒRIA I D’HISTÒRIA DE 

VIDA 

9 de maig-27 de juny

Dj de 16.30 a 18 h Casal de la Gent Gran de 

Corró d’Avall

Inscripcions: del 25 d’abril al 7 de maig al 

Casal de la Gent Gran de Corró d’Avall

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS OBERTS 

AL PÚBLIC

Diumenges 5, 12, 19 i 26 de maig

10.30-13.30 h Circuit de Cal Gavatx

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
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