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El transport públic és una de les apostes 
que fem des de l’equip de govern. Una 
bona mostra són les accions realitzades 
per l’Ajuntament en els darrers mesos. 
En aquest àmbit tenim limitades les 
competències però això no ens impedeix 
buscar solucions que ajudin a millorar 
i a potenciar la utilització del transport 
públic a les Franqueses.

Així ho hem fet amb el canvi de recorre-
gut del bus municipal, que ha suposat un 
augment del 45% del nombre d’usuaris i 
alhora una rebaixa importantíssima del 
seu cost; la creació de nous títols soci-
als de transport municipal per a joves i 
jubilats; o el conveni per a la unificació 
del transport públic signat entre Grano-
llers, Canovelles i la Roca del Vallès.

Pel que fa al transport ferroviari també s’han fet diverses actuacions que milloren o 
milloraran les estacions de Corró d’Avall i Bellavista. A Corró d’Avall s’acaben de re-
modelar les andanes i ja hem demanat que hi hagi un accés des de l’estació a la zona 
de les Casernes Militars on darrerament ja hi ha molta activitat docent. Ens hem trobat 
amb representants d’Adif i Renfe per plantejar aquest tema i també un altre de molt 
important, que el pàrquing de vehicles de l’estació de Bellavista sigui públic. Esperem 
que en breu es pugui concretar aquesta actuació i dignifiquem un espai molt utilitzat pels 
usuaris de tren i pels veïns i veïnes del municipi i de Granollers. També vull recordar el 
projecte d’instal·lació de dos ascensors a l’estació de Renfe de Bellavista per facilitar el 
pas del carrer Aragó al carrer Via del Ferrocarril.

Amb aquests projectes i actuacions volem continuar impulsant el transport públic a les 
Franqueses pels nombrosos beneficis econòmics i ecològics que aporta a la vida diària 
de tots nosaltres. 

[ editorial ]

Francesc Colomé i Tenas  Alcalde
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El període d’execució dels projectes del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) és del 2013 al 2016

Inversions i projectes de millora a les 
Franqueses a través del PUOSC
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E
l ple municipal de les Franqueses celebrat al febrer va donar compte de la sol·licitud de la inclusió de diferents projectes a la con-
vocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2013-2016. El PUOSC és un programa de cooperació 
local del Govern de la Generalitat.

Els projectes presentats es divideixen en dues línies: línia per a inversions i línia per a conservació i manteniment. Pel que fa a 
les inversions es contemplen les obres següents: la remodelació de l’espai cívic del carrer Rosselló, la instal·lació de dos ascensors a l’es-

Actuacions finançades pel Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
a l’espai cívic i al pas superior de l’estació de tren de Bellavista, a 
la Casa de la Mestra de Marata i al cementiri de Corró d’Avall
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Tip!

Conservació i manteniment
Pel que fa a les actuacions de conservació i manteniment sol-

licitades al PUOSC es contemplen diverses actuacions com ara: 
reparacions de la coberta del Centre Cultural de Bellavista; 
arranjaments de les instal·lacions del Casal Cultural Corró 

d’Avall; millores als mòduls de la Policia Local;  milores a la via 
pública; serveis de manteniment de la xarxa de clavegueram; 

reparació de les finestres de fusta de l’edifici de l’Ajuntament; 
adequacions al pavelló poliesportiu, al camp de futbol municipal 

de Corró d’Avall i a la zona esportiva de Corró d’Amunt, entre 
d’altres. 

Fins a 20.000 euros pels consells del poble de Corró d’Amunt i 
Llerona

Al Consell del Poble de Corró d’Amunt i al Consell del Poble 
de Llerona els hi corresponen, a cada un, fins a un màxim de 

20.000 euros que podran gestionar durant els propers quatre 
anys per realitzar millores a les respectives seus.

L’alcalde Francesc Colomé ha indicat que les obres s’executaran 
en funció de les prioritats i ha assenyalat que la línia de conser-
vació i manteniment del PUOSC té marge de flexibilitat. “Estem 

oberts a les aportacions que ens facin als projectes de manteni-
ment i conservació”, ha afegit.

Inversions de millora als Consells del Poble de Llerona i Corró d’Amunt
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tació de Renfe de Bellavista, l’ampliació de la Casa de la Mestra de 
Marata i l’ampliació del cementiri de Corró d’Avall. 

La remodelació de l’espai cívic del carrer Rosselló serà el princi-
pal projecte per al 2014
El projecte més destacat per a l’any 2014 és la remodelació de l’es-
pai cívic del carrer Rosselló, les antigues escoles de Bellavista, 
amb un pressupost de 600.000 euros i uns subvenció sol·licitada de 
270.000 euros. 

Actualment en aquest espai cívic s’hi troben l’escola d’adults, 
l’associació Apadis -a l’edifici del pati inferior- i l’Escola Bressol 
Municipal Massagran -a l’edifi del patit superior, a tocar amb el car-
rer Bosch. 

Obrir l’espai als veïns
El regidor d’Activitats, Habitatge i Pla de Barris, Juan Antonio Marín, 
ha indicat que “l’equip de govern vol obrir aquest espai a tots els 
veïns i veïnes de Bellavista. Es pot fer una actuació que convidi a la 
gent a gaudir d’aquest espai, eliminar les reixes i treure’n profit fins 
i tot ampliant els espais municipals”.

Reduir despeses de lloguers
En aquests moments a Bellavista hi ha quatre equipaments munici-
pals. Dos dels quals són de lloguer i suposen un cost per al Consis-
tori de 30.000 euros anuals. L’alcalde Francesc Colomé apunta que 
“a causa de la baixada de les inscripcions a les dues escoles bres-
sol municipals de Bellavista, sent l’Escola Massagran la més peti-
ta i sense possibilitat d’ampliació, s’ha optat per integrar els nens i 
nenes de l’Escola Bressol Municipal Massagran a l’Escola Bressol 
Municipal Gegant del Pi que es troba a uns 50 metres de distància, a 
la plaça Catalunya de Bellavista”. 

Així, l’espai que ara ocupa l’Escola Massagran s’utilitzarà per 
encabir-hi serveis municipals que ara s’ubiquen en edificis de llo-
guer. D’aquesta manera, la ciutadania de Bellavista trobarà els ser-
veis que presta l’Ajuntament centralitzats en un mateix espai i el 
Consistori reduirà despeses de lloguer. 

Tant l’alcalde com el regidor han indicat que al Centre de For-
mació d’Adults i a l’associació Apadis no els afectarà la remodelació 
prevista.

Solucions imaginatives
L’alcalde Francesc Colomé ha recordat que la capacitat d’inversió 
de l’Ajuntament en els moments actuals és molt limitada per aquest 
motiu “es busquen solucions imaginatives com ara remodelar l’es-
pai cívic del carrer Rosselló. L’obra es finançarà el 50% a través del 
PUOSC i l’altre 50% vindrà finançat pel Pla de Barris. Es tracta de fer 
compatibles les subvencions”. 

La instal·lació de dos ascensors a l’estació de Renfe de Bellavista
Una altra inversió destacada serà la col·locació de dos ascensors a 
l’estació de Renfe de Bellavista que travessin les vies del tren del 
carrer Via del Ferrocarril al carrer Aragó. En principi, l’actuació 
anirà acompanyada de les negociacions entre l’Ajuntament de les 
Franqueses i l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) 
del Ministeri de Foment per tal que el pàrquing de l’estació de Renfe 
de Bellavista sigui públic. 

La instal·lació dels ascensors té un cost de 350.000 euros i a tra-
vés del PUOSC s’han sol·licitat 157.500 euros. 

L’ampliació de la Casa de la Mestra de Marata
Els veïns i veïnes de Marata demanen ampliar la Casa de la Mestra 
del poble per tal de construir-hi uns vestidors que pugui satisfer les 
necessitats de les activitats culturals que es duen a terme al po-
ble. En aquest cas el pressupost puja 120.000 euros i s’han demanat 
84.000 euros de subvenció del PUOSC. 

L’ampliació del cementiri de Corró d’Avall
El cementiri de Corró d’Avall requereix ampliar el seu espai. Per 
això, aquest projecte s’ha inclòs a la convocatòria PUOSC. S’espera 
que tingui un pressupost de 90.000 euros i una subvenció de 63.000 
euros. 
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E
l Consistori de les Franqueses i l’Administrador d’Infraes-
tructures Ferroviàries (Adif) del Ministeri de Foment negoci-
en per tal que el pàrquing de l’estació de Renfe de Bellavista 
sigui públic.

El 6 de març va tenir lloc una reunió al Departament de Política 
Territorial de la Generalitat amb representants d’Adif, el màxim re-
presentant de Renfe Rodalies de Barcelona, representants del De-
partament de Política Territorial i l’alcalde Francesc Colomé on es 
va tractar aquesta i altres qüestions.

L’Ajuntament té la intenció que el pàrquing de l’estació de Bella-
vista, amb una capacitat de 300 places, estigui obert al públic ja que 
fins ara es reserva pels usuaris d’aquesta línia de ferrocarril.

Bona predisposició
Els responsables d’Adif han mostrat bona predisposició per la de-
manda de l’Ajuntament, que ara s’haurà de plasmar en un conveni. 
L’acord ha de contemplar l’arranjament que necessita l’espai així 
com els accessos pels vehicles des del carrer Via del Ferrocarril i 
pels vianants des de l’espai del parc de la Malagarba.

També s’haurà de concretar en la redacció del conveni, que s’ela-
borarà en breu, el cost de la cessió del pàrquing que demana Adif. 
Això és una demanda habitual del Ministeri de Foment quan cedeix 
alguna infraestructura a un Ajuntament. 

Una part d’aquest import el podria assumir l’Ajuntament de Gra-
nollers, amb el qual ja s’ha contactat, perquè l’obertura al públic del 
pàrquing de l’estació de Bellavista donaria servei també als veïns i 
veïnes de la zona de Granollers.

L’alcalde Francesc Colomé ha expressat que “les converses amb 

L’Ajuntament vol que el pàrquing de 
l’estació de tren de Bellavista sigui públic

El pàrquing té una capacitat per a 300 vehicles

Enllestides les obres de millora de les 
andanes de l’estació de Corró d’Avall
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Adif han estat molt satisfactòries amb el que ens hem proposat des 
de l’Ajuntament. Obrir el pàrquing de l’estació de Bellavista al públic 
era una aspiració des de fa molt temps pels veïns i veïnes de la zona 
que estem a punt d’aconseguir”.

Estació de Corró d’Avall
A la reunió amb els responsables d’Adif l’Ajuntament també ha de-
manat que es faci un accés des de l’estació de tren de Corró d’Avall 
a la zona de les Casernes Militars. Aquest accés facilitaria, entre 
altres usuaris del tren, el desplaçament als alumnes i professors 
que es dirigeixen cada dia al Centre Tècnic del Vallès.

Tot i la receptivitat mostrada a la reunió, la realització d’aquesta 
obra depèn del Pla d’Inversions d’Adif i en l’actualitat, segons es va 
informar a la reunió, no es pot concretar una data per fer l’actuació.

E
l Ministeri de Foment, a través de 
l’Administrador d’Infraestructures 
Ferroviàries (Adif), ha acabat les 
obres de millora de les andanes de 

l’estació de Corró d’Avall, a la línia de la R3 
L’Hospitalet - Vic / Ripoll / Puigcerdà.

Els treballs han costat 667.065 euros. 
Les actuacions han consistit en alçar les 
andanes fins a 68 centímetres per sobre 
de la via per tal de facilitar als passatgers 

l’entrada i sortida del comboi. També s’ha 
col·locat una banda reflectora i un paviment 
amb relleu de 60 cm d’amplada per millorar 
l’accessibilitat a les persones amb discapa-
citat visual. 

Per tal de facilitar als maquinistes les 
operacions d’entrada i de sortida de perso-
nes del tren i augmentar la seguretat de les 
andanes, s’ha instal·lat un sistema de càme-
res i miralls. Millores efectuades a la mobilitat i seguretat
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Mesures de seguretat viària a la ronda 
Nord entre les Franqueses i la Roca

Reunió amb el director general de Carreteres, Xavier Flores 

Pel que fa a curt termini, Territori i Sostenibilitat preveu començar a 
finals de març treballs puntuals per a reforçar la diferenciació dels 
sentits de la circulació i millorar la percepció dels conductors. En 
concret, s’ampliarà la franja de separació entre els dos sentits, les 
dues línies contínues que separen els carrils tindran bandes rugo-
ses i s’implantarà un zebrejat central al llarg del tram d’uns 80 cm. 
Així mateix, es disposaran captafars per augmentar la percepció 
dels conductors.

A mitjà termini, el Departament avaluarà el resultat de les mi-
llores puntuals que s’implantaran i estudiarà la conveniència i via-
bilitat d’aplicar mesures addicionals, com la instal·lació d’una bar-
rera de separació de carrils amb separadors del tipus New Jersey. 
En paral·lel, el director general de Carreteres, Xavier Flores, es va 
comprometre a continuar treballant en la tramitació del projecte de 
desdoblament, previst a llarg termini. 

Per la seva banda, l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, 
va demanar mesures addicionals per controlar la velocitat com ara 
la instal·lació de radars. Tant l’alcalde Francesc Colomé com l’al-
calde de la Roca Rafael Ros van valorar l’esforç del Departament de 
Territori i Sostenibilitat. 

La bona sintonia entre els municipis de les Franqueses i la Roca 
possibilita emetre demandes conjuntes per fer front als problemes 
comuns. Així mateix, la bona relació amb el Departament d’ambdues 
poblacions accelera la pressa de les mesures necessàries. 

El tram de la ronda Nord on s’actua té una calçada única, amb dos 
carrils en sentit ascendent i un en sentit descendent, i es troba situat 
entre dos trams desdoblats. Registra un trànsit intens, d’uns 27.000 
vehicles diaris de mitjana, amb puntes de fins a 33.000 vehicles.

E
ls alcaldes de les Franqueses i la Roca, Francesc Colomé i 
Rafael Ros, van reunir-se a mitjans de març amb el director 
general de Carreteres, Xavier Flores, per tractar les 
actuacions de millora de la seguretat viària a implementar a 

la C-352 al seu pas per aquests municipis. 
El Departament de Territori i Sostenibilitat té en redacció el pro-

jecte constructiu per al desdoblament d’aquest tram de la ronda 
Nord de 2 quilòmetres que discorre entre els encreuaments de les 
carreteres C-1415c i C-251 i la millora amb els seus enllaços. Degut 
a la impossibilitat de construir un altre carril de manera immediata 
i atès l’alt grau d’accidentalitat de la carretera, el Departament ha 
pres la decisió d’aplicar mesures urgents davant les peticions dels 
alcaldes del territori. 

Territori i Sostenibilitat durà a terme treballs puntuals a la ronda Nord per a reforçar la separació entre els sentits de la circulació

Continua l’estalvi 
de l’enllumenat

E
l Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica de l’Enllumenat Públic 
de les Franqueses, que preveu reduir el consum energètic 
mitjançant l’apagada de punts de llum, continua amb la quar-
ta fase, ja aprovada per Junta de Govern.

En total s’apagaran 169 punts de llums de diversos carrers i zo-

nes del municipi. Entre d’altres, dels carrers Alemanya, Via Europa, 
Aragó, Dinamarca, Portugal, plaça Major, Torre Pinós, Camí Vell de 
Vic o la a zona esportiva de Corró d’Avall.

Els punts de llum que s’apaguen arreu del municipi tenen en 
compte criteris de duplicitat d’il·luminació o l’incompliment de la 
normativa que regula la contaminació lluminosa per tal de reduir el 
consum energètic i, en conseqüència, la despesa. 

L’estimació d’estalvi anual amb l’apagada dels 169 punts de 
llum, que ja s’ha començat a efectuar per part de l’empresa que 
realitza el manteniment de l’enllumenat públic, és de 96.818 kW i 
d’uns 15.500 euros. 
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Les Franqueses s’adhereix al conveni 
del Fons Social de Vivendes

L
’Ajuntament de les Franqueses s’ha adherit al conveni subs-
crit per la Federació Espanyola de Municipis (FEMP) per a la 
creació d’un Fons Social de Vivendes destinades al lloguer. 

El fons, que ha començat a funcionar el mes de març, té 
com a objectiu promoure habitatges de lloguer a baix preu, per part 
de les entitats de crèdit, a persones i famílies que han estat desallot-
jades de la seva residència habitual per impagament de la hipoteca 
i que es troben en situació d’especial vulnerabilitat social. Es pre-
veu que es posin a lloguer un total de 5.891 habitatges propietat de 
bancs i caixes.

Prioritat
Per a la regidora de Polítiques Socials, Gisela Santos, l’adhesió a 
aquest fons és “un pas més que fem des de l’Ajuntament en un tema 
tan sensible com és el dret a l’habitatge. Per a nosaltres és una pri-
oritat i per això ens hem adherit a una iniciativa que pot beneficiar a 
les famílies i persones del municipi que més ho necessiten”. 

Al Fons Social de Vivendes hi podran accedir persones que ha-
gin estat desnonades per l’impagament de la hipoteca de la seva 
primera vivenda des de l’1 de gener del 2008 i que es trobin en si-
tuació especial de vulnerabilitat social. Els habitatges s’oferiran 
en lloguer per imports que oscil·len entre 150 i 400 euros al mes.

Els interessats s’han d’adreçar als bancs i caixes. Els Serveis 
Socials s’encarregaran d’emetre, a petició de les entitats finance-
res, un informe sobre la necessitat o risc social dels sol·licitants de 
vivendes. 

L
’Associació de Veïns de Bellavista i l’Associació Llar d’Avis 
de Bellavista han signat un conveni amb l’Ajuntament de les 
Franqueses per a la cessió d’usos dels diferents espais del 
Casal d’Avis i Centre Social de Bellavista per a desenvolupar 

les seves activitats.
La signatura del conveni es va realizar a mitjans de març al Casal 

d’Avis i Centre Social de Bellavista i va anar a càrrec de l’alcalde, 
Francesc Colomé; el president de l’Associació de Veïns de Bellavista, 
Manuel Gómez; i el president de la Llar d’Avis de Bellavista, Miguel 
Sánchez. També eren presents la regidora de Sanitat i Gent Gran, 
Rosa Maria Pruna, i diversos components d’ambdues associacions.

La Llar d’Avis i l’AVV de Bellavista signen 
un conveni d’ús del Casal d’Avis

Reunió de la Comissió Municipal de Prevenció i Actuació davant els 
desnonaments d’habitatges
La proposta d’adhesió al Conveni del FonsSocials de Vivendes per 
part del Consistori va ser acceptada prèviament per la recent cre-
ada Comissió Municipal de Prevenció i Actuació davant els desno-
naments d’habitatge a la segona reunió celebrada el passat 26 de 
febrer. 

A la segona reunió de la Comissió també es va tractar sobre la 
proposta d’un pis d’urgència social, el reglament de la pròpia Comis-
sió i l’organització d’una xerrada-taller per a la població en relació al 
procediment dels desnonaments, entre altres qüestions.

Fotografia conjunta després de signar el conveni
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El Fons Socials de Vivendes el gestiona les entitats bancàries
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P
er Sant Jordi l’Escola Colors de les Franqueses convoca un concurs per la realitza-
ció del disseny d’un logotip que sigui la imatge corporativa del centre. 

El concurs s’obre a tots els ciutadans de les Franqueses. Hi haurà les següents 
categories: categoria infantil (nens i nens que cursin P3, P4 o P5), categoria pri-

mària (nens i nenes cursin 1r, 2n, 3r, 4t, 5è o 6è de Primària), categoria juvenil (joves que 
cursin 1r, 2n, 3r o 4t d’ESO, fins als 17 anys), categoria adults (persones que tinguin entre 18 
i 64 anys) i categoria sèniors (persones que tinguin 65 anys o més). Hi haurà un guanyador/a 
absolut i 3 premis-accèssits per categoria.

Per participar al concurs cal omplir una butlleta d’inscripció. A partir del 15 de març les 
butlletes d’inscripció es podran recollir a qualsevol escola o institut del municipi (en horari 
escolar), al Centre cultural de Bellavista, al Centre Cultural Can Ganduxer, al Centre d’Art i 
Noves tecnologies Can Font i a l’Ajuntament de les Franqueses. 

Es podran presentar els dissenys dels logotips a la Secretària de l’Escola Colors, els 
dimarts i dijous del mes d’abril de 9.15 a 13.30 h i de 15.15 a 16 h. La data final de presentació 
dels dissenys serà el dimarts 16 d’abril a les 16 h. 

El lliurament de premis tindrà lloc el  divendes 26 d’abril a les 15 h al gimnàs de l’Escola 
Colors. 

Cartell de promoció del concurs de l’Escola Colors

Tip!

El dia 20 d’aquest mes d’abril Corró 
d’Amunt acollirà la VII Trobada del Vo-
luntariat per la llengua i dels Cursos de 
Català per a Adults del Vallès Oriental.

Els participants en aquesta trobada es 
desplaçaran amb autocars fins a Mara-
ta, on l’alcalde de les Franqueses els do-
narà la benvinguda. Després d’esmorzar 
els visitants emprendran el camí cap a 
Corró d’Amunt, passant per Can Marí, 
Can Diego i el camí de Can Suquet. 

Al pati del Consell de Poble, l’Associació 
de Veïns, el grup de Teatre Boina i alguns 
productors artesanals i de proximitat 
els esperaran amb parades i informació 
sobre els seus productes i els oferiran 
un tast de mongetes del ganxet.

A l’hora de dinar, la pista coberta es con-
vertirà en un gran menjador que acollirà 
alumnes i voluntaris en un dinar de ger-
manor.

Després de les postres, altre cop al Con-
sell de Poble, el Cor de Corró d’Amunt 
i el Cor Femení de Granollers oferiran 
una actuació als visitants per acabar la 
jornada.

Agraïm als veïns de Corró d’Amunt 
l’actitud generosa de col·laboració en 
l’organització d’aquesta activitat i al 
Consorci per a la Normalització Lingü-
ística del Vallès Oriental que hagi triat el 
nostre poble com a escenari de la seva 
trobada anual, i confiem que la jornada 
serà tot un èxit. 

  
Corró d’Amunt, abril de 2013

consell 
del poble 
de Corró 
d’Amunt

Rafael Bernabé
President del 
Consell del Poble
de Corró d’Amunt

L’Escola Colors organitza 
un concurs per escollir el 
seu logotip

Suspensió del cobrament 
de plusvàlues als afectats 
per desnonaments

Podeu consultar el cartell i les bases del concurs per escollir el logotip de l’Escola Colors 
a la web municipal www.lesfranqueses.cat

L
’Ajuntament de les Franqueses suspendrà durant l’any 2013 el cobrament de les li-
quidacions de les plusvàlues als afectats per processos de desnonament d’habitat-
ges de primera residència.

La suspensió del cobrament d’aquest impost es va aprovar per unanimitat al Ple 
municipal ordinari celebrat el 28 de febrer.

L’acord té com a objectiu millorar la fiscalitat dels ens locals per dotar-los de la sensibi-
litat exigible en casos de desnonament forçós per execució judicial d’hipoteques, incentivar 
a les entitats financeres a cercar amb major intensitat alternatives al desnonament i evitar 
actuacions de gestió i recaptació que pressuposin un nul profit per a l’erari públic.



[ actualitat ]
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Tip!

Remodelació dels vestidors

E
l mes de març el Facebook del Patronat Municipal d’Es-
ports de les Franqueses va complir un any. El projecte de 
comunicació 2.0 ja compta amb 1.100 seguidors i és una eina 
orientada a la difusió dels esdeveniments i les activitats es-

portives que es realitzen al municipi. 
La presència del Patronat Municipal d’Esports a les xarxes so-

cials es complementa amb el Twitter (@Pmesportslf), que també 
s’utilitza per donar a conèixer notícies esportives, l’agenda esportiva 
del cap de setmana i informacions puntuals.

L
es últimes actuacions  del Pla de millores a les instal·lacions 
esportives municipals s’han realitzat a la zona esportiva de 
Corró d’Amunt. S’han instal·lat les noves lluminàries tipus 
LED a les dependències i vestidors, s’han col·locat cortines 

a la sala polivalent i s’ha ubicat una font a una de les entrades de la 
instal·lació, al davant de les pistes de pàdel.

El nou sistema de bombetes LED suposa un estalvi energètic 
important per a la instal·lació. Pel que fa a les cortines de la sala 
polivalent, faciliten que es puguin fer projeccions de vídeo en un es-
pai amb molta lluminositat. La col·locació de la nova font era molt 
anhelada pels usuaris. 

Remodelació dels 
vestidors del pavelló 
poliesportiu munici-
pal de Corró d’Avall
El Pla de millores a 
les instal·lacions es-
portives es desenvo-
lupa en l’actualitat a 
la zona esportiva de 
Corró d’Avall on es 
duu a terme la remo-
delació dels vestidors 
del pavelló aprofitant 
els operaris del Pla 
d’Ocupació de l’Ajun-
tament. 

Diverses millores 
a les instal·lacions 
esportives municipals

El PME celebra el 
30è aniversari amb 
l’edició d’un llibre

E
l Patronat 
M u n i c i p a l 
d’Esports fa 
30 anys i ho 

celebra amb l’edició 
d’un llibre que recull 
la seva història. La 
presentació d’aquest 
volum, 30 anys al teu 
costat, tindrà lloc el 
12 d’abril a les 20 h 
a la sala d’actes del 
Centre Cultural de 
Bellavista. També 
s’ha creat un logotip 
commemoratiu. 

El Patronat és 
un organisme au-
tònom creat per l’Ajuntament de les Franqueses l’any 1982. Va 
néixer amb la finalitat d’administrar i gestionar els serveis munici-
pals propis de l’àmbit esportiu. Les seves funcions són fomentar i 
promocionar l’activitat fisicoesportiva entre la població franquesina 
i gestionar, ja sigui directament o indirecta, les instal·lacions espor-
tives municipals. 

Portada del llibre
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1.000 seguidors al 
Facebook del PME

El 12 d’abril a les 20 h tindrà lloc la presentació de la publicació 
al Centre Cultural de Bellavista
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

L’alcalde Francesc Colomé va informar de la possibilitat que 
els contractes, amb una durada de cinc anys, es puguin prorrogar

E
l 25 de febrer va tenir lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament 
l’acte de signatura dels contractes i el lliurament de les 
claus de 13 habitatges de lloguer per a gent jove de protecció 
oficial ubicats a Corró d’Avall i Bellavista que s’havien 

sortejat el 6 de febrer. 
El lliurament de claus va comptar amb la presència de l’alcalde 

de les Franqueses, Francesc Colomé; el regidor d’Activitats. 
Habitatge i Pla de Baris, Juan Antonio Marín; i el subdirector general 
de Promoció de l’Habitatge i Sòl Protegit de l’Agència de l’Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya, Antoni Teignier. També van assistir 
els regidors d’Urbanisme, Esteve Ribalta, i de Polítiques Socials, 
Gisela Santos.

Celebració del Dia 
Internacional de 
les Dones

SIM C17 2.0, un nou 
servei d’informació 
del Pla C-17

A
quest 2013 s’ha posat en funcionament un nou recurs 
adreçat a tots el professionals dels municipis del Pla C17, 
el Pla de Prevenció de Drogues i Promoció de la Salut, que 
treballen habitualment amb adolescents i joves. Es tracta 

d’un servei de comunicació social batejat com SIM C17 2.0 que 
consisteix en oferir un Servei d’Informació via eMail.

Cada mes els diversos professionals que treballen als municipis 
on hi ha implantat el Pla C17 rebran per correu electrònic articles 
de premsa, estudis, documents de consulta, pàgines webs, etc. 
relacionats amb les tres temàtiques principals del Pla C17 –drogues 
i el seu consum, sexualitat i afectivitat i alimentació saludable. 
L’objectiu final és poder oferir documentació actualitzada i recursos 
que puguin ser útils a l’hora de treballar amb adolescents i joves, 
famílies i el seu entorn. 

L
es activitats que es van fer al llarg de la tarda del divendres 
8 de març a la plaça Major de Bellavista per celebrar el Dia 
Internacional de les Dones van aplegar més de 400 persones. 

La caminada, els tallers de roses i xapes, els inflables, 
els jocs, la xocolatada o els contes per la igualtat van reunir un munt 
d’infants, pares i mares. La Festa estava organitzada per l’Oficina 
de Pla de Barris i l’àrea de Polítiques Socials i comptava amb la 
col·laboració de les entitats Maná i l’Espirall, el Punt d’Informació 
Juvenil i el grup de Conta-contes.

La regidora de Polítiques Socials, Gisela Santos, va fer la lectura 
del Manifest del Dia Internacional de les Dones en el qual es demana 
posar fi a les discriminacions per raó de sexe. Gisela Santos feia 
aquesta reflexió: “és un dia reivindicatiu, un dia per pensar en les 
dones i per pensar en tothom. Des de l’Ajuntament volem recordar a 
homes, dones, nens, nenes i grans la importància de la dona, la seva 
força en tot el que fa. Hem de seguir reivindicant el dret a la igualtat”.

 

La regidora Gisela Santos va llegir el Manifest

28 emprenedors 
al projecte “Cercle 
d’optimisme”

A 
principis de març es va fer darrera sessió formativa 
i el lliurament de diplomes als 73 emprenedors de 
les Franqueses, la Garriga i la Roca que participen al 
projecte “Cercle d’optimisme” que imparteix la Fundació 

Universitària Martí l’Humà (FUMH).
El projecte, dirigit a persones que volen iniciar una idea de negoci, 

compta amb el finançament del Ministeri d’Indústria, Turisme 
i Comerç i la participació dels ajuntaments de les Franqueses, la 
Garriga i la Roca i la FUMH.

L’acte de lliurament de diplomes va comptar amb la presència 
de l’alcalde Francesc Colomé; el Director de la Fundació, Santiago 
Cucurella; i el coordinador de l’Aula d’Empreses, Jordi Salayet. 

Dels 73 emprenedors de la comarca que prenen part al 
projecte, 28 són de les Franqueses, 34 de la Garriga i 11 de la Roca.

Es lliuren les claus 
de 13 habitatges de 
protecció oficial

El nou horari entra en vigor l’1 d’octubre
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Els nous llogaters després de rebre les claus dels pisos





[ entrevista ]

Carme Ballús
Escriptora i mestra

La Carme Ballús va néixer a Granollers (1955) i va estudiar Filo-
logia Catalana a la Universitat de Barcelona. Als 15 anys va co-
mençar a treballar al Registre de la Propietat, on va treballar-hi 
vuit anys, des d’aleshores és professora de l’Institut Antoni Cu-
mella de Granollers. Fa dues dècades que és veïna de Bellavista. 
És casada i té dos fills i dos néts. 
És una autèntica devoradora de llibres. Encomana la seva passió; 
la literatura. Explica que quan llegeix un conte als seus alumnes 
es produeix un silenci absolut perquè a qualsevol edat ens agrada 
molt que ens expliquin històries. Ens trobem amb una gran contista. 

C
om vas decidir passar al món editorial de la ficció? Com a 
escriptora ja tenies una trajectòria perquè havies publi-
cat edicions de llibres escolars, novel·les i obres de teatre 
d’autors com Manuel de Pedrolo i Jordi Teixidor i alguns 

articles d’opinió. 
-De nena ja m’agradava escriure i havia guanyat els concursos 

típics de l’escola. Fa sis anys vaig apuntar-me a l’escola d’escriptura 
de l’Ateneu on vaig especialitzar-me en el conte. Amb set companys 
de classe vam fundar el grup literari Pep Campei i vam publicar una 
novel·la conjunta, L’Artefacte (editorial Cossetània, 2010), guanyado-
ra del premi Vila d’Ascó. Aquesta va ser la primera experiència al 
món de la ficció. Després vaig començar a presentar contes a con-
cursos –ens ho recomanaven a l’escola per perdre la por a publicar– 
i avui alguns dels contes premiats estan recollits a Portes endins.   

-Tenies por de publicar un llibre?
-Tenia por de publicar ficció. Jo m’ho mirava amb molt respecte. 

Potser perquè tota la vida m’he dedicat a ensenyar literatura i he lle-

git moltíssim. Pensava: “ara jo passo a l’altre banda i escric ficció?”.
-Empassar-se tantes lletres fa que creguis que és impossible 

ser original. 
-La por d’escriure també ve d’aquí. Has llegit molt i et sembla 

que no pots aportar cap granet de sorra. Has de trencar el gel. 
-Tots els escriptors teniu uns referents. Quins són els teus? 
-Hi ha gent que pensa que escrius un conte perquè no t’atre-

veixes a escriure una novel·la. Jo escric contes simplement perquè 
m’agrada. Amb un conte no et pots esplaiar, has d’anar directe, pri-
ma la brevetat. Em rellegiria els contes de Pere Calders, Mercè Ro-
doreda i Alice Munro, entre d’altres. 

-La passió per devorar llibres ha fet que hagis prioritzat la lec-
tura per davant d’altres activitats? 

-Llegir sempre ha estat una fal·lera. Ara ja no goso fer-ho però 
amb 30 anys havia passat nits en blanc llegint una novel·la que m’en-
ganxava.

-Però la fam de lectura et ve de petita. Eres autodidacta? 
-Completament. Anava a la biblioteca i llegia. Alguna vegada les 

bibliotecàries em posaven el veto i em deien: “aquest llibre no toca, 
nena”. Abans dels 15 anys ja havia llegit Shakespeare i Wilde. 

-Abans d’agafar el paper en blanc tens la trama dins del cap? 
-En contra de totes les recomanacions rebudes a l’escola de 

l’Ateneu habitualment no sé quin serà el final dels contes. Tinc clar 
el tema que o l’he viscut jo o l’he vist viure a algú altre i m’ha afectat 
o motivat. En Jaume Cabré diu que hi ha dues menes d’escriptors: 
els que no comencen a escriure fins que no tenen tota la història al 
cap i els que, com ell, van avançat la trama mentre escriuen. 

-Quines són les teves condicions ideals per treballar?  
-Un silenci sepulcral, l’ordinador i jo. 
-La perseverança –escriure, esborrar, tornar-hi– és un requi-

sit indispensable?  
-Si obres el meu ordinador veuràs: “Baixant l’obaga” 1, 2, 3... 7. 

No refaig tot el conte però a vegades hi diferències substancials.
-Ets exigent. 
-Fa cinc anys feia menys versions. Ara escric, aparco el conte i al 

cap d’uns dies el torno a mirar. No crec que la família i els amics em 
considerin una persona perfeccionista. 

-Però amb la teva passió ets perfeccionista. 
-Sí. Fins que arriba un moment que tinc com una veueta a dins 

que em diu: “prou, deixa-ho estar”. 
-Vindran més publicacions? 
-Ja he començat un recull de contes. No sé quan el tindré exacta-

ment perquè vaig a un ritme lent. Ho he de compaginar amb la feina.
-Una recomanació.
-Recomano haver llegit molt per escriure i llegir encara que no 

es vulgui escriure.  
-Un secret. 
-Sempre vaig amb una llibreteta per anotar idees. 

13

Portes endins (col·lecció Marcòlic, editorial Alpina, 2013), la 
primera obra en solidari de la Carme Ballús, és un recull de vint 

narracions dividides en dues parts: “De portes endins” i “De bat a 
bat”. El primer bloc conté contes intimistes i el segon, històrics 
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[ reportatge ]

S
er emprenedor és una opció valenta en temps de crisi econòmica com els que es viuen 
en l’actualitat. Engegar quelcom nou no és senzill per la qual cosa comptar amb el mà-
xim de facilitats possibles pot ser de gran ajut quan es comença un projecte empresari-
al. Això és el que ofereix el Viver d’Empreses de les Franqueses del Vallès.

El centre es va inaugurar l’any 2002 i es troba situat darrera de les antigues Casernes Mi-
litars, al carrer Cal Gabatx, s/n, Corró d’Avall. L’objectiu promogut per l’Ajuntament quan es va 
posar en marxa era facilitar un ambient propici per a la creació i implantació de nous projectes 
empresarials de les Franqueses i del Vallès Oriental, a través del lloguer d’espais on ubicar 
temporalment les empreses i d’un seguit de serveis que faciliten l’inici de l’activitat, una finalitat 
més vigent que mai.

Els serveis s’han ampliat recentment amb la creació de la seva pròpia pàgina web, www.
lesfranquesesempren.cat.

Àmplia varietat
Automoció, assessorament sobre il·luminació tècnica, sistemes de seguretat, assessoria i ges-
tió, serveis de neteja o representacions i comerç internacional són algunes de les activitats de 
les empreses que utilitzen en l’actualitat el Viver de les Franqueses.

Aquesta varietat pot augmentar ja que hi ha 5 despatxos disponibles a més de la modalitat 
de domiciliació d’empresa. La conjuntura econòmica d’avui en dia influeix en el nivell d’ocupació 
del Viver d’Empreses. 

Tanmateix, per a aquelles persones del municipi i de la comarca que tenen un projecte, una 
iniciativa de negoci, el Viver d’Empreses de les Franqueses del Vallès pot ser el seu punt de 
partida. L’espai, el servei i la l’assessorament hi són perquè els emprenedors i emprenedores 
els aprofitin i se’n beneficiïn.

Serveis
El Viver d’Empreses de les Franqueses 
del Vallès ofereix, a banda dels espais 
per ubicar o domiciliar el projecte em-
presarial, així com els serveis comuns, 
altres serveis.

Destaca el Servei d’Orientació i 
Assessorament de les Iniciatives Em-
presarials per facilitar la maduració 
i el desenvolupament del projecte; el 
Servei de Formació per als Emprene-
dors per tal que puguin gestionar amb 
millors garanties els seus projectes 
empresarials i el Foment del Contacte 
entre les Empreses que s’hi ubiquen 
per tal de generar un clima de recolza-
ment i col·laboració.

El cost de la utilització del Viver 
d’Empreses va des dels 70 euros al 
mes pels serveis de domiciliació d’em-
presa, als 525 euros pels tallers de 120 
m2. El preu de lloguer dels despatxos 
de 30 m2 és de 315 euros i de 375 euros 
els despatxos de 70 m2.

Viver d’Empreses de 
les Franqueses
Al servei dels emprenedors

El Viver d’Empreses es troba al carrer Cal Gabatx de Corró d’Avall 
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Espais
Al Viver d’Empreses hi ha tres grans modalitats d’utilització d’espais: despat-
xos, tallers i despatxos per a domiciliacions, creats perquè s’adaptin a les ne-
cessitats dels emprenedors.

Es disposa de 7 despatxos de 32 metres quadrats i un de 70 metres qua-
drats, degudament moblats i amb servei opcional d’Adsl. Pel que fa a la zona 
de tallers, on s’ubiquen les empreses de tipus industrial, hi ha 3 tallers de 70 
metres quadrats i un de 120 metres quadrats.

El lloguer dels despatxos i els tallers inclouen, entre altres serveis, sub-
ministrament de llum, recollida de correspondència, lavabos, dues sales de 
reunions amb wifi, recepció, neteja d’espais comuns i zona d’aparcament.

Els despatxos per a domiciliacions, oberts a totes les empreses, faciliten un 
espai físic per a la domiciliació d’una empresa mitjançant l’ús dels despatxos 
durant 4 hores semanals i els serveis bàsics del Viver com accés a les sales 
de reunions, recollida de correspondència i paqueteria o recepció amb atenció 
de trucades.

El Viver també disposa de dues sales de reunions amb servei wifi, l’ús de les 
quals queda inclòs en el preu de lloguer dels despatxos, tallers o domiciliació. 

S
ACOM (Servei 
d ’A c o m p a n y a -
ment al Malalt) 
és una empresa 

especialitzada en pres-
tació de serveis per a 
l’atenció bàsica i l’acom-
panyament de persones 
grans i dependents. 

“Gràcies al Viver te-
nim unes instal·lacions 
que no podríem tenir pel 
nostre compte. És un 
gran avantatge econò-
mic”.

Mayte Valls

SACOM 

L
ifmen Trade, SL 
acaba d’instal-
lar-se al Viver 
d’Empreses. És 

una rempresa especia-
litzada en manteniment i 
subministrament de pro-
ductes informàtics. 

“Som gent amb expe-
riència que ens trobem 
ara aquí molt a gust, tant 
amb les instal·lacions 
com amb els serveis que 
ens ofereix”.  Laura Carballo

Lifmen Trade, SL

Z
elia (Santea Pro-
ducts, SL) fa 
productes sense 
gluten de forn de 

pà, farines i altres prepa-
rats per a botigues dietè-
tiques. 

“Aquesta és de llarg 
la gran ajuda de l’admi-
nistració per als empre-
nedors. El Viver és l’en-
caix ideal en el nostre cas 
perquè no podríem assu-
mir estar en un polígon”.  Eduard Dávila

Zealia 
Santea Products, SL

A
lphanet Siste-
mes de Segu-
retat instal·la 
sistemes de se-

guretat; sistemes d’alar-
ma, vídeo vigilància i con-
trol d’accés per empreses 
i particulars. 

“Aquí estem molt de 
gust, hi ha facilitat d’ac-
cés i aparcament. Estem 
molt còmodes i tranquils 
que és el que necessitem 
per treballar”.  Francesc Minguillón

Alphanet Sistemes de 
Seguretat
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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

MESURA IMPOSADA. La decisió d’haver de tornar a aplicar aquest any les reduccions salarials als treballadors públics és una mesura que no 
s’ha pres per gust, sinó per imposició. Els impagaments dels deutes que l’estat espanyol té amb Catalunya sumats a les obligacions que té la 
Generalitat de fer front als deutes arrossegats d’etapes anteriors, obliguen el Govern a prendre decisions desagradables com aquesta per tal 
de poder estabilitzar les finances públiques i complir amb els objectius de dèficit fixats per Europa. No hi ha hagut acomiadaments massius 
ni està previst que n’hi hagi. La voluntat del Govern és preservar al màxim tots els llocs de treball. Una de les lliçons que cal aprendre de 
la situació actual i de cara al futur és que gastar més diners dels que es tenen i endeutar-se per sobre de les possibilitats, com es va fer en 
anteriors etapes, significa hipotecar el futur del país i, per tant, hipotecar també el futur dels treballadors públics.

Tots els partits polítics tenim la responsabilitat de transformar el model econòmic i polític que ens ha portat a la situació de precarietat social 
i la crisi territorial que patim. Cada partit ha de fer els deures perquè la situació actual no és sostenible. El PSC ha mogut fitxa, per fi, en el 
dret a decidir i ha endegat un procés de regeneració interna i externa que durant el proper any ha de donar els seus fruits. Sota el títol de 
“Canviem Espanya,” “Canviem l’Economia”, “Canviem la Política” i “Canviem Europa” volem implicar la societat per portar a les estructures 
del partit els inputs de transformació necessaris per fer el canvi des de la gestió política. Si una cosa tenim clara, crec que la majoria dels 
ciutadans, és que el model territorial d’Espanya, el model econòmic, la classe política i el projecte europeu no són viables. Per tant convidem 
a tots els ciutadans a participar d’aquest procés, també des de les Franqueses del Vallès.

ESCAMPAR MERDA. Una activitat agrícola que es fa al camp és escampar merda, fems dels animals de granja per abonar i oferir a la terra 
matèria orgànica necessària per obtenir una bona collita. Aquests treballs son bàsics per tenir bons resultats. Aquesta expressió ancestral 
l’està utilitzant el govern en el debat de qüestions importants, com la taxa que cobren els regidors per fer casaments. Després de mesos de 
fer-ho, de reiterades crítiques de l’oposició i vist l’enrenou ciutadà han decidit no cobrar, més per vergonya que no pas per voluntat pròpia. 
Abans aquesta activitat l’enteníem com un servei a les persones, els que volem desenvolupar tasques polítiques tenim voluntat de servei i de 
contribuir a millorar la vida dels veïns. La ciutadania té dret a saber en què s’inverteixen els seus diners, doncs cada dia veu com per la crisi 
es retallen serveis bàsics o es malgasten diners de forma gens prioritària, beneficiant els polítics del govern.

L’ESTACIÓ DE CORRÓ. S’han fet obres per adequar les andanes de l’estació de Corró d’Avall. Les obres convenien, però, alguna “ment privile-
giada” ha pensat que, per a les persones amb mobilitat reduïda, el millor és posar-los la rampa per travessar les vies a l’extrem més allunyat 
de l’andana. No fóra millor haver fet la rampa on hi ha l’altra, davant de la entrada de l’estació? D’altra banda, la màquina dels bitllets no 
permet pagar amb efectiu. Algú ha decidit que tots els usuaris del tren han de tenir targeta de crèdit. Pel que fa als rumors de tancament de la 
cantina, sembla que això no és produirà, però amb aquests de Renfe, pot passar que demà es llevin i canviïn de criteri. Per això hem demanat 
a l’alcalde que estigui alerta amb Renfe i demani a Adif que canviï de lloc la rampa per a les persones amb mobilitat reduïda.
Recordeu que cedim aquest espai a qualsevol ciutadà que ens enviï un escrit de 150 paraules a butlleti@lesfranquesesimagina.org.
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ALTRUISMO. Queremos rendir un pequeño, pero gran homenaje a aquellos que, a pesar de los tiempos que corren, centran sus esfuerzos y 
voluntad al servicio de los demás. Hemos visto casos altruistas reales, que con un pequeño gesto de generosidad, contribuyen a mejorar la 
calidad humana. Ayudar no siempre es dar cantidades de dinero sino simplemente un gesto de complicidad, una sonrisa, escuchar, dar un 
consejo… pero además, si está en nuestras manos, ayudar eficazmente sin esperar nada a cambio. Hay mil maneras de hacerlo. Está com-
probado que cuanto más ayudamos, más felices somos… tanto así, que a veces es más feliz el que entrega que el que recibe. Esta es pues, una 
invitación a todos los franquesinos a abrir nuestros corazones a las personas más vulnerables del municipio, que por alguna circunstancia lo 
están pasando mal y que, si de nosotros depende, lancémosles no una limosna sino una mano amiga. ¡Os dará felicidad!

NO ERA AIXÒ, COMPANYS, NO ERA AIXÒ. Ara fa 6 mesos que ERC va sortir del govern municipal. Vist de lluny pot semblar que les coses 
segueixen funcionant si fa o no fa igual. Vist amb més detall hem retrocedit uns quants anys en el temps. Els fonaments per la recuperació 
financera de l’Ajuntament i el tancament ordenat d’Entorn Verd que tant va costar construir s’estan enderrocant. El silenci torna a ser la 
resposta habitual al nostre Ajuntament (amb els perjudicis que aquesta inactivitat pot comportar als veïns –ex. increment preus Sorea–) i 
la informació que és “incòmoda” de facilitar per part del govern es dóna tard o no es dóna. Començo a dubtar que les conclusions per l’aca-
bament del Falgar i la Verneda s’apliquin com van sortir del procés participatiu. La pancarta contra el 4t cinturó ja no té qui la defensi a les 
reunions de govern. S’ha comprat una bandera espanyola (factura del 13/12/2012). A Estepona. No era això, companys, no era això.

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

ELS REGIDORS JA NO COBRARÁN PER CASAR. PXC ja havíem presentat una moció el mes de novembre demandant que els regidors no co-
bressin dietes per casar, però no va prosperar pels vots en contra del Sr. Colomé i els regidors de Govern. El cobrament d’aquestes dietes no 
s’havia aprovat pel Ple i varem tardar uns mesos en descobrir que els regidors cobraven 56 euros per cada casament. En el darrer Ple mu-
nicipal l’alcalde va dir que ja no cobrarien més dietes per casar perquè no vol parlar més d’aquest tema. Una altra moció que assolim encara 
que l’equip de Govern ens hagués votat en contra. Per tant, seguirem presentant mocions i fent política constructiva al costat dels ciutadans.
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06 dissabte
XVI Trobada de Petanca entre les diferents 

entitats del municipi: CP Bellavista, CP Corró 

d’Amunt, CP Llerona, CP Casal d’Avis de Corró 

d’Avall i de Bellavista

9-14 h Zona esportiva de Corró d’Amunt 

Col·l. Club Petanca de Corró d’Amunt

10 dimecres
Apodera’t i aprofita l’atur! Inscripcions: cal 

preinscripció prèvia, confirmar assistència abans 

del 8 d’abril al 938 404 624 / 938 405 780. 

18-19 h Centre Cultural de Bellavista

Org. Servei d’Informació Juvenil ESPAI ZERO

Col·l. Oficina Jove del Vallès Oriental

14 diumenge
Diada de Sant Jordi. Parada de llibres i sardanes 

amb la Cobla Premià

12 h Plaça de Marata

Org. Centre Cultural de Marata

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 

XVIII Trofeu de BTT de Open de Barcelona i Open 

Kid-Cup infantil

9-14 h Zona esportiva de Corró d’Amunt

Org. Club Ciclista de Corró d’Amunt

Sortida naturalista: de Castellterçol a Sant Julià 

d’Uixols. Inscripcions: acc@lacivica.com

8 h Sortida des de Can Ganduxer 

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

17 dimecres
Xerrada: Els desnonaments, procediment i acci-

ons des dels diferents recursos existents

18.30 h Sala polivalent del Centre Cultural de 

Bellavista

Col·l. Plataforma d’Afectats per l’Habitatge, Ser-

vei d’Orientació Jurídica del Col·legi d’Advocats 

de Granollers, Caritas, Associació Mbalondirene i 

Associació Sociocultural Maná

21 diumenge
XI Caminada Popular de les Franqueses. Ins-

cripcions: a les oficines del Patronat Municipal 

d’Esports. Preu: 8,30€ per les inscripcions anti-

cipades del 18 de març i fins el 12 d’abril. A partir 

del 15 d’abril les inscripcions tindran un cost 

de 12,50€. 3 avituallaments, esmorzar, obsequi 

commemoratiu i sortejos de diferents productes

8-14 h Sortida i arribada al pavelló poliesportiu 

municipal de Corró d’Avall

Col·l. CB Les Franqueses i AEH Les Franqueses

Festa de la Primavera (activitats infantils)

17 h Consell de Poble de Llerona

Org. Festes Laurona 

20 dissabte
VII Trobada del Voluntariat per la llengua i 

dels Cursos de Català per a Adults del Vallès 

Oriental a les Franqueses. Caminada de Marata 

a Corró d’Amunt. Cal portar calçat còmode, 

esmorzar, dinar i aigua. Inscripcions: fins al 5 

d’abril al 938 794 130 / vallesoriental@cpnl.cat. 

Preu: 7 €

9 h Sortida de Granollers (estació d’autobusos)

9.30 h Sortida de Bellavista (plaça Espanya)

10 h Plaça Major de Marata. Arribada dels auto-

cars, parlaments de benvinguda i esmorzar 

11 h Caminada de Marata a Corró d’Amunt

12-14 h Pati del Consell de Poble de Corró 

d’Amunt. Parades i informació sobre els pro-

ductes i tast de mongetes del ganxet a càrrec de 

l’Associació de Veïns Sant Mamet, el grup de tea-

tre Boina i productors artesanals i de proximitat 

14 h Pista poliesportiva. Dinar de germanor 

15.30 h Consell del Poble de Corró d’Amunt. Ac-

tuació del Cor de Corró d’Amunt i el Cor Femení 

de Granollers 

16.30 h Tornada amb els autobusos

Org. Consorci per a la Normalització Lingüística 

del Vallès Oriental

07 diumenge

Espais de lectura. Visita de l’escriptor  Joan 

Adell, amb el comentari de la seva novel·la 

Matins grisos

18 h Biblioteca Municipal

22 dilluns
Concert del mes

18.30-19.30 h Auditori de l’Escola Municipal de 

Música Claudi Arimany

Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany

25 dijous
Hora del conte. Les escates del monstre a càrrec 

de Mon Mas, rondallaire

17.30 h Biblioteca Municipal

Sortida naturalista: de Puiggraciós al turó de 

les Onze Hores. Inscripcions: acc@lacivica.com

8 h Sortida des de Can Ganduxer (en cotxes 

particulars)

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

X Concurs del Cartell de la Festa Major de Corró 

d’Amunt 2013. Exposició d’obres presentades i 

elecció de la guanyadora. Informació: 637 793 

553 (Martí Viure)

17 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt 

Sant Jordi a Corró d’Amunt. Representació de 

la Llegenda de Sant Jordi (veniu disfressats de 

cavallers i princeses), llibres i roses, jocs infan-

tils, xocolatada, recull literari... Va de llibres. 

Informació: 678 313 534 (Carme Castellà)

17 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

28 diumenge

11 dijous

Caramelles a Corró d’Amunt 

14 h Dinar de Caramelles

16.30 h Concert Coral

17.30 h Ballada de sardanes

Org. Associació de Veïns de Sant Mamet

Presentació del llibre del 30è Aniversari del Pa-

tronat Municipal d’Esports. La publicació recull 

tota la història del Patronat

20 h Teatre-Auditori de Bellavista

12 divendres01 dilluns



review

“Per l’abril cada gota val per mil i 

el blat s’estira com un fil”
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review

“L’ abril fa el pecat 

i el març és l’acusat”

CASALS INFANTILS MUNICIPALS 

De setembre a juny. De dilluns a divendres de 

16.30 a 18.30 h  

CENTRES MUNICIPALS DE JOVES

De setembre a juny. De dilluns a divendres a 

partir de les 17.30 h 

Informació:  938 405 781 o 938 404 967

20 d’abril. Excursió del Casal Infantil Mu-

nicipal: El Corredor. Llinars. Inscripcions: 

obertes al  938 405 781 / 938 466 506

9-17 h Org. Casal Infantil Municipal

27 d’abril. Sortida del Centre Municipal de 

Joves: de Marata a Milpins i de Llerona a 

Corró d’Amunt, repàs de la ruta El Camí. Ins-

cripcions: obertes al 938 405 781 / 687 502 030

9-17 h Org. Centre Municipal de Joves

SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL, ESPAI ZERO

Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@

lesfranqueses.cat

Els actes de l’agenda queden subjectes a possi-

bles canvis. Consulteu la web municipal

MÉS INFORMACIÓ: 

www.lesfranqueses.cat 

DIADA DE SANT JORDI

23 dimarts 

Plaça de l’Espolsada

De les 9.30 i les 20.30 h   

Durant tot el dia Parades de Sant Jordi: 

roses, llibres...

11 h Zum espectacle de cançons i danses amb 

La Tresca i la Verdesca   

16 h Taller de roses amb plastilina per a nens, 

a càrrec de la Residència per a la gent gran 

Palau

16.30 h Exhibició de sardanes dels alumnes 

de les escoles bressol municipals Cavall Fort 

i Les Tres Bessones

17 h Taller: Rosespres. Imagina i crea la teva 

pròpia rosa, a càrrec del Centre Municipal de 

Joves

17 h Zum espectacle de cançons i danses amb 

La Tresca i la Verdesca   

17.30 h Presència d’autors locals, a l’estand 

del Patronat Municipal de Cultura, Educació, 

Infància i Joventut 

18.30 h Acte de lliurament dels premis del 23è 

Concurs Literari de Sant Jordi, organitzat per 

la Biblioteca Municipal. Durant l’acte, Judit 

Ortiz i Laia Centellas oferiran Poesia i música 

en viu, dins del programa Escenifica’t              

Col·l. Generalitat de Catalunya Departament 

de Cultura i Diputació de Barcelona xarxa de 

Municipis

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS OBERTS 

AL PÚBLIC

Diumenges 7, 14, 21 i 28 d’abril 

10.30-13.30 h Circuit de Cal Gavatx

Sortida al Museu del Ferrocarril de Vilanova

Diumenge 14 d’abril 

Preu: 40 € amb dinar inclòs i 20 € sense dinar. 

El preu inclou el desplaçament en autocar i 

l’entrada amb visita guiada. Inscripcions: 617 

634 011 (Amadeu Sabaté), via.oberta@gmail.

com o al Circuit de Cal Gavatx 

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris VIA OBERTA

Fase Final Campionat de Catalunya 

d’Handbol Infantil Femení

27 i 28 d’abril

Pavelló poliesportiu municipal de Corró 

d’Avall

Org. AEH Les Franqueses i el Patronat 

Municipal d’Esports

ESPAI NADÓ 

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

Bellavista

04 dijous: Taller de creació amb família: Man-

dales 11 dijous: Juguem amb globus!

18 dijous: La Rotllana: compartim llibres i 

contes de l’embaràs, la lactància i la criança. 

Es convida a portar llibres i contes 

25 dijous: Xerrada: Comunicació de la elimi-

nació i escolta d’esfínter” a càrrec de Vicky 

Mateu, mare i doula

Inscripcions (dies 4 i 11): places limitades 

(preferència socis). Sol·licitar plaça enviant un 

correu a: lesfranqueses.espai.nado@gmail.com

Org. Associació Espai Nadó 

CURSOS AULES INTERNET. El full de càlcul: 

d’Excel 2. A càrrec de Joan Rosell

2 d’abril - 9 de maig. Dimarts i dijous de 17 

a 20 h. Biblioteca Municipal Inscripcions: 

prèvies a la Biblioteca Municipal. Horari: de 

dilluns a divendres de 16 a 20 h, i els dimarts, 

dimecres i dissabtes de 10 a 13.30 h

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

CURSOS DE FORMACIÓ MASIA DE CAN 

RIBAS-CENTRE DE RECURSOS AGRARIS

Inici curs: anglès (nivell inicial) 15 d’abril

Inici curs: iniciació a Internet 8 d’abril

Inici curs: castellà per a nouvinguts 15 

d’abril 

Informació: Masia de Can Ribas-Centre de 

Recursos Agraris / 938 443 040 

CONCURS DEL LOGOTIP DE L’ECOLA COLORS

L’Escola Colors de les Franqueses del Vallès 

convoca un concurs per la realització del 

disseny d’un logotip que sigui la imatge cor-

porativa del centre. La data final de presen-

tació dels dissenys serà el dimarts 16 d’abril 

a les 16 h. El lliurament de premis tindrà lloc 

el 26 d’abril a les 15 h al gimnàs de l’Escola 

Colors. Informació: www.lesfranqueses.cat

CURSOS A CORRÓ D’AMUNT

Curs de pintura

4 d’abril-27 de juny. Dilluns i dijous, 17-19 h

Curs de tai-txi

2 d’abril-25 de juny. Dimarts, 18.45-19.45 h

Curs de cant coral

5 d’abril-28 de juny. Divendres, 21-22 h

Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Informació: www.lesfranqueses.cat

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de 

Corró d’Amunt 
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