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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
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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ editorial ]

[ sumari ]
La segona reunió del Comitè d’Avaluació i Seguiment del Pla de Barris de
Bellavista realitzada recentment entre
els representants de l’Ajuntament, de la
societat civil i de la Generalitat ha posat
de manifest la bona feina que es duu a
terme en aquest projecte de millora integral del barri.
Tant el delegat del Govern de Barcelona
com el representant del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat han destacat la gran gestió que es
desenvolupa des de l’Oficina Tècnica de
Pla de Barris de Bellavista i les diverses
àrees del Consistori implicades.

En l’actual conjuntura econòmica tirar endavant un projecte de més de 8 milions d’euros coofinançat no és senzill però no hem volgut renunciar-hi, al contrari, per això ens
hem acollit a la fórmula d’ampliació en els terminis d’execució. Hem d’aprofitar aquesta
oportunitat de millora i impuls per a un dels nuclis de les Franqueses.
Les actuacions del Pla de Barris de Bellavista ja es veuen en àmbits com l’espai públic,
els equipaments o la cohesió social amb diversos programes. Deixeu-me però que en
destaqui especialment els 23 plans d’ocupació impulsats gràcies al Pla de Barris que
suposaran per a 23 famílies del municipi comptar amb uns ingressos durant sis mesos i
viure la normalitat d’anar a treballar així com de sortir de casa, que també és un aspecte
molt important.
Pensant en les persones i en l’àmbit on viuen, en Bellavista i en les Franqueses, continuarem amb l’aposta per tots els projectes que aportin beneficis al municipi.
I deixeu-me finalitzar amb un advertiment. En política, i més concretament al nostre municipi, certa oposició, per sort no tota, (i amb això felicito a la gent d’ERC i d’LFI amb una
oposició ferma, però d’ideals i constructiva) busquen tan sols destrossar a qui governa,
empastifant amb mentides o mitges veritats i sense aportar cap mena de proposició
positiva. No ho aconseguiran! Ens mantindrem ferms treballant pel nostre poble, sense
fer soroll però gestionant l’Ajuntament com ho faríem a casa nostra, amb sentit comú,
no estirant més el braç que la màniga. I segur que ens en sortirem, no en tinc cap dubte.
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[ actualitat ]
Les Franqueses demana la desafectació
dels terrenys del Quart Cinturó

M. Viure

X.

L’Ajuntament inicia els tràmits per modificar el Pla General
d’Ordenació Urbana per eliminar la reserva de terrenys
destinats al pas de l’autovia orbital

Històricament el municipi de les Franqueses s’ha mobilitzat en contra de la infraestructura del Quart Cinturó

E

l Ple Municipal de gener va aprovar per unanimitat demanar la desafecció dels terrenys del municipi per on es dibuixa el traçat del
Quart Cinturó i iniciar els tràmits per modificar puntualment el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) per eliminar la reserva de
terrenys destinats al pas del Quart Cinturó. La proposta del Ple es deu al reconeixement del Ministeri de Medi Ambient de la caducitat
de l’expedient d’impacte ambiental de l’autovia orbital entre Sabadell i la Roca. La decisió del Ministeri d’arxivar l’expedient implicaria
tornar a començar de nou tot el procés. La petició de la desafectació va ser una proposta presa pel Consell del Pagesia de les Franqueses
que el Consistori va elevar al Ple.
Els regidors de l’Ajuntament van aprovar sol·licitar al Ministeri de Foment i a la Generalitat de Catalunya la desafecció del sòl afectat pel
traçat de l’autovia orbital tenint en compte la situació actual de precarietat per als veïns i veïnes del municipi a l’hora de realitzar inversions
a les seves finques agràries. Habitualment, la construcció d’infraestructures comporta una posterior urbanització que impedeix la inversió
en tots els àmbits del sector primari així com la viabilitat tècnica i econòmica de les explotacions i en desincentiva el relleu generacional.
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L’Ajuntament se
suma a la declaració
de sobirania
El Ple de l’Ajuntament celebrat al gener va aprovar una moció de
suport a la declaració de sobirania i al dret a decidir del poble de
Catalunya votada al Parlament. La proposició, presentada per Esquerra Republicana de Catalunya, va validar-se amb els vots favorables de CiU, UPLF, CpF i LFI. Hi van votar en contra PSC, PP i PxC.

M. Viure

D’altra banda, també es veurien afectades les explotacions agrícoles i ramaderes on el traçat no passa pels propis terrenys. L’autovia
trencaria la connectivitat entre els espais naturals de la plana vallesana que ha aconseguit mantenir la potència de l’activitat agrícola, ramadera i forestal de la plana del Vallès. A més, perjudicaria
totes les explotacions lligades a plans de dejeccions ramaderes,
zones de pasturatge, proveïment de farratges, etc.
La proposició també contempla la pèrdua futura quantitativa i
qualitativa de sòl agrari i forestal en un municipi que per la seva
localització dins l’àrea metropolitana permet ser punt de referència per a la creació i impuls de mercats de productes de proximitat
o km 0, activitats de lleure i agroturisme. El pas del Quart Cinturó
perjudicaria directament al conreu de productes d’alt valor reconegut com la mongeta del ganxet amb Denominació d’Origen Protegit (DOP) i suposaria la desintegració del territori amb la pèrdua
i fragmentació de zones reconegudes d’alt valor ecològic –Xarxa
Natura 2000, Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i Llocs
d’Importància Comunitària (LIC)– i la divisió del propi municipi en
dues zones diferenciades: el sud amb Corró d’Avall i Llerona i al
nord amb Corró d’Amunt i Marata.
La reserva del Quart Cinturó representa aproximadament el
18% de la superfície agrària total de les Franqueses. A aquesta
dada s’hi ha d’afegir la superfície afectada pel traçat de l’estudi informatiu del tancament de l’autovia orbital de Barcelona, unes 174
hectàrees, que suposen un 7% més de la superfície agrària total.
Amb la validació de la proposta, el Ple va declarar que el Quart
Cinturó no és una solució als problemes de mobilitat de la Regió
Metropolitana de Barcelona ni de les comarques que travessa sinó
que contribueix a un augment dels moviments en vehicle privat i al
creixement dels nivells de congestió. La titularitat estatal de la via,
així com el seu traçat, disseny i dimensionament, impossibiliten la
millora de la xarxa secundària de carreteres i la seva relació amb
la xarxa bàsica existent.

Moment de la votació dels partits que donen suport a la declaració

Les conclusions del 1r procés participatiu del Parc del Falgar i la Verneda, que va tenir
lloc entre els mesos de març a novembre de l’any passat, es van aprovar al Ple Municipal de desembre.
Les conclusions del procés són fruït de l’aportació i la suma de diverses idees i la reflexió i debat per part dels veïns i veïnes, tècnics i tècniques i responsables polítics.
La memòria del 1r procés participatiu del Parc del Falgar i la Verneda es pot consultar a la web municipal www.lesfranqueses.cat a la pestanya ‘participa’ o bé es pot
contactar amb el Servei de Participació (938 467 676).
El serveis tècnics municipals treballen amb aquest document per tal d’elaborar un
projecte urbanístic que s’adapti a les conclusions aprovades.
L’Ajuntament de les Franqueses anima als ciutadans i ciutadanes del municipi a seguir
implicats en el proper procés participatiu a través del qual es definiran els usos de l’actual equipament en construcció del Centre Cultural de Corró d’Avall.
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[ actualitat ]
Les Franqueses coopera en un projecte
internacional de gestió de runes

L

es Franqueses participa en un projecte que té per objectiu
proporcionar assistència tècnica al municipi de Bogotà (Colòmbia) en matèria de gestió de residus de la construcció i la
demolició. Les primeres reunions del programa ja s’han realitzat i han comptat amb l’assistència de l’alcalde Francesc Colomé.
A banda de les Franqueses forma part del partenariat del projecte la Fundació ENT, l’empresa Gestora de Runes de la Construcció,
SA i l’Agència de Residus de Catalunya. La iniciativa ha rebut finançament de la Diputació de Barcelona dins de la convocatòria d’ajuts
en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament de l’any 2012.
El projecte requereix de la participació de diferents tipus de socis
per assolir l’objectiu d’assistir tècnicament a l’Alcaldia de Bogotà en
la redacció i implementació del programa “Escombros cero”. A la
ciutat colombiana es generen vora 10 milions de tones de runes a
l’any.

Cooperació entre administracions locals
L’Ajuntament de les Franqueses, com a ens local amb una planta de
tractament de runes al seu terme municipal gestionada per l’empresa TecnoCatalana de Runes, SL assumeix entre d’altres tasques
l’assistència a la presentació del projecte, la participació en les visites tècniques i la participació en la formulació de recomanacions
tècniques i administratives per a la licitació de les plantes de tractament de runes.
Per a l’alcalde, Francesc Colomé, formar part del projecte “és
una satisfacció i un exemple de les possibilitats del nostre municipi.
Tenim empreses punteres, d’alta tecnologia, que innoven, aporten
la seva experiència i situen el nom de les Franqueses arreu del
món. Hem d’apostar per iniciatives d’aquest tipus en l’actual conjuntura econòmica”.
Es preveu que el projecte finalitzi el mes d’octubre de 2013.

Acord per a la unificació del transport
públic amb els municipis veïns
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Franqueses i Cànoves tenia un cost d’uns 140.000 euros i en aquests
moments, amb el conveni que hem signat, ens costa 63.000 euros a
l’any. Hem augmentat un 44% els passatgers i hem reduït un 50% la
despesa”.
Els serveis de transport d’aquestes quatre poblacions (amb més
de 100.000 habitants) al 2012 va ser d’un total de 1.372.499 viatges.

X. Solanas

E

l Secretari de Territori i Mobilitat, Ricard Font, va presidir, el
dimecres 13 de febrer, la signatura del conveni entre el director general de Transports i Mobilitat, Pere Padrosa; els alcaldes de Granollers, Josep Mayoral; les Franqueses del Vallès,
Francesc Colomé; Canovelles, José Orive; i la Roca del Vallès, Rafael Ros; el director general de l’Autoritat del Transport Metropolità
(ATM) de Barcelona, Josep Anton Grau; i l’empresa Sagalés per a la
millora del transport de viatgers per carretera entre aquestes poblacions. A l’acte també va assistir-hi la regidora d’Obres i Serveis
de les Franqueses, Vanesa Garcia.
L’acord assolit preveu la prestació conjunta del servei urbà de
Granollers amb els serveis interurbans a les Franqueses del Vallès, Canovelles i la Roca del Vallès de forma que es pugui permetre
una explotació integrada dels serveis tot mantenint les aportacions
econòmiques que cadascun d’ells estan realitzant per a aquests serveis.
L’Ajuntament de les Franqueses, conjuntament amb els municipis veïns que comparteixen línies d’autobús, Granollers, Canovelles i
la Roca ja han unificat les targetes socials de transport municipal.
A les Franqueses també s’ha creat una nova targeta de bus T-10 per
a joves fins a 21 anys.
L’alcalde Francesc Colomé va posar com a exemple d’eficiència
del transport interurbà que “l’autobús que va de Granollers a les

D’esquerra a dreta: Padrosa, Font, Mayoral, Grau i Colomé
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10 anys del SAC

A

quest mes de març el Servei d’Atenció a la Ciutadania, el
SAC, de les Franqueses compleix 10 anys. El SAC va néixer
amb la voluntat d’oferir un servei integral d’atenció presencial, telefònica i telemàtica per facilitar als ciutadans i
ciutadanes els tràmits amb l’administració local.
El servei es presta en dos punts, a l’edifici de l’Ajuntament de
les Franqueses, a la carretera de Ribes, 2, i a la plaça Espanya de
Bellavista, 5. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de
8.30 a 14 h i els dimarts i dijous de 16 a 18 h.
Àmplia gamma de tràmits
La gamma de tràmits que ofereix el SAC és molt àmplia, des del servei
d’atenció telefònica a qualsevol tipus d’informació que genera l’Ajuntament; padró d’habitants (altes, baixes, certificats), gestions d’expedients, llicència i certificats urbanístics així com consultes, queixes i
suggeriments. Durant el 2012 el SAC va realitzar 10.102 entrades al
registre general (1.574 a l’oficina de Bellavista), 41 entrades al Consell del Poble de Llerona i 45 entrades al Consell del Poble de Corró
d’Amunt. El nombre de sortides del
Registre general
van ser de 6.750,
19 sortides del
Consell de Llerona i 25 del Consell
de Corró d’Amunt.

Sortejats 15
habitatges de
lloguer protegit

A

principis de febrer va tenir lloc al Teatre-Auditori del Centre Cultural de Bellavista el sorteig per adjudicar 15 pisos
de protecció oficial de lloguer a les Franqueses. Deu dels
habitatges es troben situats al carrer Miquel Martí i Pol de
Corró d’Avall i els altres cinc a la plaça Catalunya de Bellavista. En
total es van presentar 113 sol·licituds de les quals, 75 reunien els
requisits.
L’acte estava organitzat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que ha posat en marxa un Pla de Xoc per assignar els pisos administrats per la Generalitat que es trobin buits en l’actualitat.
L’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé; el regidor d’Activitats, Habitatge i Pla de Barris, Juan Antonio Marín; la regidora de
Polítiques Socials, Gisela Santos; i el regidors d’Esports, José Ramírez, van assistir al sorteig. El regidor Juan Antonio Marín va destacar l’interès de l’Ajuntament perquè es continuïn fent promocions
d’habitatge social: “Des de l’Ajuntament hem instat a la Generalitat
perquè posi a l’abast de la gent més necessitada pisos de lloguer
en condicions molt favorables. Sabem en quin moment econòmic
ens trobem i les dificultats que comporta, però no ens cansarem
d’instar a la Generalitat a seguir fent promocions d’habitatges”.

El Viver d’Empreses estrena web
creació i la implantació de noves empreses, en aquest mercat altament competitiu, a través del lloguer d’espais on ubicar temporalment les empreses i d’un seguit de serveis que faciliten l’inici de
l’activitat.
Àrea de Dinamització Econ.

E

l Viver d’Empreses de les Franqueses ja disposa de la seva
pròpia pàgina web, www.lesfranquesesempren.cat, des d’on
es pot consultar tots els serveis que s’ofereixen a les noves
empreses així com els tràmits, preus, disponibilitat d’espais i
fins i tot consultar les empreses que actualment hi estan ubicades i
quines són les seves activitats.
El Viver d’Empreses va veure la llum l’any 2002 i des de llavors la
seva presència a Internet es limitava a un espai de consulta dins del
web de l’Ajuntament de les Franqueses.
Ara s’ha volgut anar més enllà, i a part d’un pàgina web pròpia,
el Viver d’Empreses també està present a les xarxes socials a través
del Facebook i del Linkedin.
La iniciativa té la finalitat de donar a conèixer i apropar a la gent
aquestes instal·lacions municipals que tenen per objectiu facilitar la

El Viver d’Empreses es troba al carrer Cal Gabatx, s/n, de les Franqueses
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[ actualitat ]
Nou vehicle policial Canvi de sentit del
carrer Pau Casals
de Corró d’Avall

L

a Policia Local de les Franqueses compta amb un nou vehicle
des del mes de febrer, un turisme model Nissan Qashqai, que
completa el parc mòbil del cos. Amb aquest nou automòbil
es disposa de tres vehicles logotipats i un vehicle camuflat. Dels tres automòbils amb els logotips de la Policia Local de les
Franqueses, un és eminentment urbà, un Toyota Prius; un altre és
rural, un tot terreny Nissan Terrano; i el tercer, que s’ha incorporat
ara, té característiques mixtes.
Entre els principals equipaments del nou automòbil cal destacar
una mampara de separació divisòria interior així com els vidres de
les finestres posteriors tintats per preservar la identitat de les persones detingudes que es portin, equipament complert de senyalització per a realitzar controls viaris i un compartiment amb calaixos al
maleter en el qual es porta perfectament distribuït el material que
utilitzen els agents en les seves funcions. Com a principal novetat
disposa d’impressora i escàner que facilita la incorporació de documents a les diligències que es practiquin.

P. Segura

Millorar el servei
El regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Randos, ha valorat el que
suposa comptar amb un nou vehicle a la Policia Local: “Era una
mancança i una demanda dels propis
agents per fer un
millor servei. Ara
tenim un parc automobilístic adequat
a les característiques del municipi.
Amb vistes al futur
intentarem incorporar a aquest parc
de vehicles dues
motocicletes”.
El regidor Randos i l’inspector Joaquim Martín
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D

es de finals de febrer el carrer Pau Casals de Corró d’Avall
va canviar de sentit de circulació. Amb aquest canvi es pretén evitar un punt crític d’accidentabilitat al municipi i alhora millorar la mobilitat dels accessos a un servei tan
important com és l’oficina de Correus i un equipament com l’Escola
Municipal de Música.
Els vehicles que circulaven pel carrer Pau Casals, que es troba
situat entre la carretera de Ribes i la via del tren de la línia Barcelona-Puigcerdà, al
final s’havien d’incorporar a la carretera de Ribes just al
costat de l’oficina de
Correus en una cruïlla que havia provocat
nombrosos
accidents.
“Amb el canvi de
sentit s’incrementa
la seguretat viària
al voltant de la cruïlla per a vehicles i
vianants”, assenyala el regidor de Seguretat Ciutadana,
Josep Randos. La
Policia demana precaució a la zona.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

23è Concurs Literari Carnestoltes als
carrers del municipi
de Sant Jordi

L

es comparses del Carnestoltes omplien de color les places
i els carrers per participar al Concurs de Comparses organitzat pel Patronat de Cultura. El primer premi en la modalitat infantil va ser per la comparsa Robòtica presentada pel
Casal Infantil i Centre de Joves de Corró d’Avall. En la modalitat
d’adults el primer premi va ser l’AMPA El Til·ler que va desfilar amb
una comparsa anomenada La Til·leria.
L’Associació de
Veïns de Bellavista,
l’Associació de Veïns de Sant Mamet
de Corró d’Amunt
i l’entitat Festes
Laurona de Llerona
van organitzar actes i concursos de
Carnaval als respectius pobles.
Rua de comparses a Corró d’Avall
X. Solanas

D

es del mes de febrer és obert el període per a la recepció
d’obres del 23è Concurs Literari de Sant Jordi organitzat per
la Biblioteca Municipal.
Tothom qui ho desitgi, sense límit d’edat, pot presentar
els seus escrits a la modalitat de rodolins, de prosa o de poesia a la
Biblioteca Municipal
o a la Sala de Lectura de Can Ganduxer.
L’últim dia per
a la presentació
dels treballs és el
4 de març (aquest
inclòs).
Les Bases del
Concurs estan disponibles a la web
de l’Ajuntament i a
la Biblioteca Municipal.

Ausàs i Garcia elegits millors esportistes
amateurs a la XVII Nit de l’Esport
categories Millor Entrenador/a, Promoció Masculí i Femení, Formació Masculí i Femení i Amateur Masculí i Femení. També es va fer un
lliurament de guardons en reconeixement a les gestes esportives,
premis especials i mèrits personals. Es van repartir 18 premis.
Millors esportistes
La XVII Nit de l’Esport va premiar com a millors esportistes Xavier
Corbinos de la secció handbol del Patronat Municipal en la categoria entrenador; Wian Koubiss del Club Esportiu Karate Nokachi en
categoria Promoció Femení; Oriol Miró de la Unió Ciclista Les Franqueses en Promoció Masculí; Tania Hernández del Club Natació Granollers en Formació Femení; Pol Torres del Club Balonmano Granollers en Formació Masculí i Mònica Ausàs del Club León Balonmano
en Amateur Femení i Francesc Garcia de la Unió Ciclista Les Franqueses en Amateur Masculí.

X. Solanas

L

a XVII Nit de l’Esport de les Franqueses que es va celebrar el
divendres 8 de febrer va tornar a ser un èxit. Més de 400 persones van assistir a l’acte organitzat pel Patronat Municipal
d’Esports.
La gala va comptar amb la presència de la granollerina Laia
Pons, medallista olímpica als Jocs de Londres amb l’equip espanyol
de natació sincronitzada.
A més de l’alcalde Francesc Colomé i el regidor d’Esports, José
Ramírez així com també la resta de regidors de l’equip de govern,
eren presents a l’acte el director general de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, Gerard Figueras; el Diputat d’Esports de la Diputació de Barcelona, Josep Salom; el coordinador d’Esports de la
Diputació de Barcelona, Daniel Laga; i el senador i president de la
Taula Assessora de l’Esport Català, Josep Maldonado.
Durant la festa es van lliurar els diplomes als 73 nominats de les

Els millos esportites de la XVII Nit de l’Esport de les Franqueses
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[ grups polítics ]
de les Franqueses del Vallès
[ajuntament
reportatge
]

Cooperació institucional i col·laboració civil
al 2n Comitè de Pla de Barris de Bellavista

E

l 2n Comitè d’Avaluació i Seguiment del Projecte d’Intervenció Integral de Bellavista es va reunir el 30 de gener per
analitzar l’estat de desenvolupament del Pla de Barris de
Bellavista. La celebració d’aquestes reunions ve marcada
per la pròpia Llei; la primera va tenir lloc el 15 de desembre de 2011.
A la reunió, organitzada per la Regidoria de Pla de Barris i encapçalada per Juan Antonio Marín, hi van assistir representants de
la Generalitat, de l’Ajuntament i de les entitats veïnals, associacions
ciutadanes i agents econòmics i socials de Bellavista. Per part de
la Generalitat va destacar la presència del delegat del Govern a la
província de Barcelona, Ferran Brea.
Bellavista va originar-se com a barri a partir de la immigració
dels anys 60 i 70 provinent de la resta d’Espanya a Catalunya. Actualment hi viuen 8.475 habitants. El barri té certs dèficits socials així
com algunes problemàtiques en relació a l’estat d’alguns edificis, la
connectivitat entre diverses zones del barri o l’accessibilitat i la qualitat de l’espai.
Les entitats representades al Comitè d’Avaluació i Seguiment
són: Associació de Veïns de Bellavista, Hermandad Rociera, Ibne Sinaa, CF Bellavista – Milan, Unió de Botiguers, Comerciants i Professionals de les Franqueses i Associació de Gent Gran de Bellavista.
El projecte
El Pla de Barris de Bellavista és un projecte per a la millora integral
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del barri presentat a l’any 2010 i escollit en la setena convocatòria de
la Llei de Barris de la Generalitat de Catalunya (Llei 2/2004). La concessió d’aquesta subvenció planteja una oportunitat per a la millora i
impuls d’aquest nucli del municipi.
El projecte havia d’executar-se amb quatre o sis anys però donat
la conjuntura econòmica actual, la Generalitat de Catalunya va modificar el Decret 369/2004, permetent l’ampliació del termini d’execució fins a 10 anys.
El pressupost total de Pla de Barris ascendeix a 8.787.006 euros
dels quals, fins a 31 de desembre de 2012, se n’han gastat 332.621,23
euros. El finançament corre a càrrec de la Generalitat i de l’Ajuntament, a parts iguals.
Finançament complementari i altres subvencions
L’aportació municipal del projecte és compatible amb altres subvencions. Des de l’Oficina Tècnica de Pla de Barris es treballa en aquesta línia. El fet de pertànyer al Pla de Barris possibilita obtenir altres
subvencions que permeten dur a terme actuacions que reforcen les
del projecte.
Destaca el projecte “Treball als Barris” amb el qual el Servei
d’Ocupació de Catalunya promou la realització d’accions complementàries a la Llei de Barris en matèria ocupacional, formativa i de
desenvolupament local. A la convocatòria de 2012, la subvenció ha
estat de 191.000 euros destinats a finançar 23 plans d’ocupació.

La “Salut als barris” és un altre programa complementari que materialitza la prioritat del Departament de Salut d’actuar als territoris
beneficiats per la Llei de Barris. El programa té com a objectiu contribuir a la reducció de les desigualtats socials en salut i introduir
la salut com un dels elements de millora de les condicions de vida.
22 actuacions i 4 grans àmbits
Els objectius principals del Pla de Barris són: millorar la qualitat
de vida de les persones que viuen al barri; regenerar el teixit social
i econòmic de Bellavista; impulsar la rehabilitació dels edificis que
ho requereixin; i trencar l’aïllament físic de Bellavista respecte als
altres nuclis urbans de les Franqueses.
Per acomplir els objectius el projecte inclou 22 actuacions agrupades en 4 grans àmbits: espai públic i accessibilitat; rehabilitació
dels edificis; cohesió social i dinamització econòmica; i equipament
col·lectiu.
Prioritat als programes socials
Durant el 2012, el programes destinats a la millora social han captat
gran part de la inversió. Al llarg de l’any s’han dut a terme diversos
treballs.
Pel que fa a espai públic i accessibilitat, s’ha realitzat l’estudi per
la configuració d’un eix cívic al passeig d’Andalusia per la qual cosa
s’ha analitzat l’ordenació de la mobilitat; la redacció de l’avantprojecte i el projecte executiu de la remodelació de la plaça Espanya; i
l’estudi d’alternatives al desguàs de la xarxa de clavegueram.
En relació a la rehabilitació dels edificis s’està acabant de redactar l’ordenança i el programa de suport i acompanyament a les
comunitats de veïns. Una subvenció de la Generalitat permetrà finançar el 50% del cost de l’obra i l’Ajuntament podrà assumir-ne el
25%, aproximadament.
Dins de l’apartat de cohesió social i dinamització econòmica
s’han dut a terme programes d’esport i salut com el programa de
caminades “Bellavista pas a pas”; també s’ha posat en marxa el programa d’acollida per a nouvinguts amb l’objectiu de fomentar l’arrelament al municipi; per tal d’enfortir el teixit associatiu de Bellavista
i facilitar espais de trobada s’ha creat la taula d’entitats a la vegada
que s’han organitzat programes formatius per a les associacions;
s’ha efectuat una campanya de civisme i convivència; s’ha engegat
el programa “Viu Bellavista” destinat a fomentar la participació
dels infants i joves amb l’entorn; s’ha fet una diagnosi socio-laboral,
formativa i empresarial del barri per orientar els programes de dinamització econòmica; i finalment una part del pressupost ha anat
destinat a la gestió del projecte.
També destaca la incorporació d’un apartat del Pla de Barris a
la web municipal a través d’un conveni específic signat amb la Diputació.
Creure en el projecte
A la reunió del 2n Comitè, l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, i el regidor d’Activitats, Habitatge i Pla de Barris, Juan Antonio
Marín, van destacar que l’Ajuntament creu en el projecte del Pla de
Barris. L’alcalde va explicar que diverses àrees del Consistori s’hi
impliquen com a bon projecte transversal que representa.

Transparència i fiscalitat del teixit social
El Pla de Barris de Bellavista es desenvolupa des de l’Oficina Tècnica
de Pla de Barris de Bellavista amb la Generalitat, altres àrees de
l’Ajunatment i els veïns amb la màxima transparència. A la pàgina
web municipal s’hi poden consultar, per exemple, les obres executades i pendents així com les inversions realitzades o a efectuar. El
regidor Juan Antonio Marín va subratllar la importància que les entitats civils puguin fiscalitzar el projecte ja que disposen de la informació i participen en el desenvolupament dels programes.
Prudència
El cap de l’Oficina de Gestió del Programa de Barris del Departament
de Territori i Sostenibilitat, Ramon Botey, va demanar prudència ja
que la Generalitat finança la meitat del Pla de Barris i actualment
no es troba en una bona situació econòmica. Amb tot, l’alcalde va
anunciar que no renunciaran al Pla de Barris.
La bona gestió
El delegat del Govern a la província de Barcelona, Ferran Brea, va
agrair l’assistència dels representants de la societat civil alhora
que va elogiar la feina portada a terme pels tècnics de l’Ajuntament.
“S’ha realitzat una feina molt positiva ja que s’ha executat tot allò que
hi havia previst”, va afirmar. Les tasques portades a terme durant el
2012 del Pla de Barris “han estat molt ben gestionades”, va dir.

Reunió del 2n Comitè de Pla de Barris de Bellavista

L’alcalde i el regidor ensenyen el barri al delegat del Govern

[ grups polítics ]
ajuntament de les Franqueses del Vallès

Francesc Colomé
Portaveu del Grup Municipal Convergència i Unió
COMPROMISOS DE GOVERN. Una de les prioritats a la que ens vam comprometre durant la campanya electoral és la de que portaríem a les
Franqueses “una nova manera de fer política”. Crec que anem pel bon camí i ningú ens hi separarà. Sense fer soroll anem posant sentit comú
a la gestió del dia a dia de l’Ajuntament. Malauradament certa oposició ens vol desgastar amb falsedats ara que tota la classe política està en
qüestió. “Esquitxa que alguna cosa queda”. Aquesta manera de fer política és barroera i en cap moment es pensa en el benestar de la ciutadania, només es busquen els interessos personals i el poder. No caurem en provocacions i seguirem en aquesta línia de posar ordre i d’anar
treballant pas a pas per a fer “Les Franqueses millor”. Aquesta feina no es fa sola i és per això que també volem agrair als altres membres
de l’equip de Govern el compromís adquirit envers la ciutadania del nostre poble, que és al cap i a la fi per a qui treballem.

Esteve Ribalta
Portaveu del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya
La bona notícia de la corrupció és que per primera vegada jutges i fiscals s’atreveixen amb la casa real i la cúpula dels partits polítics. Davant
el panorama desolador de la classe política, la impressió és que, almenys, la impunitat i la hipocresia que han regnat des de la transició es
poden acabar. Això és una bona notícia, sempre que els responsables acabin pagant les seves responsabilitats. Simultàniament el desballestament de la societat del benestar i de les classes mitjanes continua imparable. Altra vegada Obama torna a ser referència quan afirma que
“cal augmentar salaris i potenciar el paper fonamental de les classes mitjanes, com a únic camí per garantir el consum i la recuperació, perquè la reducció del dèficit no és, en ella mateixa, cap política econòmica”. La dreta europea, Merkel, Rajoy i Mas, n’haurien de prendre nota.

Francesc Torné
Portaveu del Grup Municipal Convergència per Les Franqueses
EL PARC DEL FALGAR, ABANDONAT I PERILLÓS. Fa més de quatre anys que el Parc del Falgar està paralitzat i no sabem quan podrà gaudir
la ciutadania d’aquesta zona pública de 13 hectàrees amb espais educatius mediambientals i lúdics. El que s’havia construït s’ha anat fent
malbé durant aquests anys. S’han fet processos participatius sense que els ciutadans hagin pogut participar obertament del futur d’aquesta
zona. No s’ha complert el que es va prometre i es tornarà a fer un nou projecte tècnic, sense saber quan es podrà fer l’obra. Mentrestant el
parc està ple d’arbres morts, clavegueram sense tapa i antics pous sense protecció en els quals algú s’hi pot fer mal. Tot parteix de males
decisions polítiques amb resultats nefasts per a la ciutadania, danys a les obres executades, indemnitzacions a les empreses constructores
i perjudici al municipi. I ningú es fa responsable del que ha passat ni de la solució per resoldre el bunyol generat.

Rafael Bernabé
Portaveu del Grup Municipal Les Franqueses Imagina
BUTLLETÍ OBERT A TOTHOM. Els darrers mesos Les Franqueses Imagina no hem volgut publicar res en aquest Butlletí com a protesta per
l’apropiació dels mitjans de comunicació municipals per part del govern, en especial del Butlletí, que hauria de ser una eina de comunicació
de tot el municipi i no pas de l’equip de govern. Després que molts veïns i veïnes ens han demanat que aprofitem aquest espai, hem decidit
obrir-lo a la ciutadania. Així, qui vulgui expressar una opinió, queixa o proposta, ho podrà fer aquí. Els requisits són: màxim 150 paraules, no
contradir els punts fundacionals de LFI (ètica en l’acció política, democràcia participativa, defensa del territori, polítiques d’equilibri social i
econòmic, catalanitat inclusiva) i enviar l’escrit a butlleti@lesfranquesesimagina.org. També anunciem que els mesos d’abril i maig organitzarem trobades obertes a la ciutadania en tots els nuclis de les Franqueses. Seguiu-nos a www.lesfranquesesimagina.org.
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Javier Álvarez
Portaveu del Grup Municipal Partit Popular
Javier Álvarez ha decidido ceder el espacio de su grupo municipal a la empresa Empleo&RRHH y su iniciativa de ayuda a la búsqueda de empleo:

Àngel Profitós
Portaveu del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya
BRINDEM. Perquè el Ple del nostre Ajuntament, tot i el vot en contra de sis regidors (cinc d’ells –PP i PSC– de l’equip de govern) ha donat
suport a la Declaració de Sobirania que va aprovar el nostre Parlament. Però no brindem amb aigua. La pagarem a preu d’or. La desídia de
l’actual govern municipal ha fet que la feina que ERC va començar l’agost passat quan, com alcalde accidental, vaig presentar al·legacions
contra l’increment desmesurat i injustificat que SOREA pretenia imposar als nostres veïns hagi quedat en res. Tot i que la Comissió de Preus
de Catalunya ens va donar la raó per escrit, la total passivitat del govern en aquest tema des que ERC en va sortir ha fet que finalment els increments s’apliquin en la seva totalitat. Potser, empesos altre cop per ERC, facin alguna cosa per aturar el cop. Quan veieu el rebut de l’aigua,
tingueu present qui ha treballat per defensar-vos i qui no ha fet res i ha permès aquest increment fora de mida.

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

Josep Badia
Portaveu del Grup Municipal Plataforma per Catalunya
NIT DE L’ESPORT. El passat dia 8 de febrer de 2013 es va celebrar la XVII Nit de l’Esport de les Franqueses a l’Hotel Ciutat Granollers, novament tenim un exemple de que l’equip de govern prefereix festejar fora del municipi en detriment de promocionar l’activitat econòmica en
el nostre poble. L’atur a les Franqueses ha tornat a augmentar el mes de gener i amb aquest tipus d’actuacions seguirà augmentant. Des de
l’Ajuntament sí que es poden fer actuacions que ajudin a superar aquesta crisis, però és evident que amb un pressupost municipal en el que
s’incrementen els impostos als ciutadans i no es redueixen despeses per celebracions, però que, a més a més, els diners es destinen fora
del municipi, no ens en sortirem.
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[ setmana Santa ]
23 dissabte
20 h Benedicció dels Rams i Missa Solemne - parròquia de Llerona
24 diumenge

Diumenge de Rams – Commemora de l’entrada de Jesús a Jerusalem
10.45 h Benedicció dels Rams i Missa Solemne - parròquia de Bellavista
11 h Benedicció dels Rams i Missa Solemne - parròquia de Llerona
11 h Benedicció dels Rams i Missa Solemne – parròquia de Marata
11.30 h Benedicció dels Rams i Missa Solemne – parròquia de Corró d’Avall
13 h Benedicció dels Rams i Missa Solemne – parròquia de Corró d’Amunt
19 h Benedicció dels Rams i Missa Solemne - parròquia de Llerona

26 dimarts

Dimarts Sant
20 h Celebració comunitària del perdó - parròquia de Bellavista
28 dijous

Dijous Sant - Commemora l’Últim Sopar de Jesús amb els seus deixebles abans de ser crucificat
19 h Missa Solemne de la Cena del Senyor - parròquia de Bellavista
19 h Missa Solemne de la Cena del Senyor – parròquia de Llerona
17 h Missa Solemne de la Cena del Senyor – parròquia de Marata
20 h Missa Solemne de la Cena del Senyor – parròquia de Corró d’Avall
20.30 h Missa Solemne de la Cena del Senyor – parròquia de Corró d’Amunt
22 h Hora Santa - parròquia de Bellavista
29 divendres

Divendres Sant – Recorda la Crucifixió i Mort del Senyor
9 h Viacrucis – parròquia de Marata
10 h Res de Laudes – parròquia de Corró d’Avall
11 h Viacrucis - parròquia de Bellavista
11 h Celebració de la Passió i Mort del Senyor – parròquia de Corró d’Amunt
17 h Celebració de la Passió i Mort del Senyor – parròquia de Llerona
17 h Celebració de la Passió i Mort del Senyor – parròquia de Marata
18 h Celebració de la Passió i Mort del Senyor. Adoració de la Creu – parròquia de Corró d’Avall
19 h Celebració de la Passió i Mort del Senyor - parròquia de Bellavista
20 h Viacrucis: passatge de la Rectoria, carrer de la Serra, carretera de Ribes i avinguda de Santa Eulàlia – parròquia de Corró d’Avall
21 h Viacrucis – parròquia de Corró d’Amunt
30 dissabte

Dissabte Sant o de Glòria – Celebra la Sepultura del Senyor i la Nit Santa de la Resurrecció del Senyor
9 h Res de Laudes – parròquia de Llerona
10 h Res de Laudes – parròquia de Corró d’Avall
20 h Vetlla Pasqual i cantada de caramelles – parròquia de Corró d’Amunt
22 h Vetlla Pasqual - parròquia de Bellavista
22 h Vetlla Pasqual – parròquia de Corró d’Avall
22 h Vetlla Pasqual – parròquia de Llerona
22 h Vetlla Pasqual – parròquia de Marata
31 diumenge

Diumenge de Pasqua o Pasqua de Resurrecció – Celebra la Resurrecció del Senyor
11 h Missa Solemne - parròquia de Bellavista
11 h Missa Solemne – parròquia de Llerona
11 h Missa Solemne i cantada de caramelles – parròquia de Marata
12 h Missa Solemne – parròquia de Corró d’Avall
13 h Missa Solemne de Pasqua – parròquia de Corró d’Amunt
19 h Missa Solemne – parròquia de Llerona
22 h Vetlla de lectures i celebració de la missa – parròquia de Llerona
Org. Parròquies: St. Francesc d’Assís de Bellavista, St. Mamet de Corró d’Amunt, Sta. Eulàlia de Corró d’Avall, Sta. Maria de Llerona i Sta. Coloma de Marata
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[ jornada de portes obertes
centres educatius ]
EDUCACIÓ INFANTIL 1r CICLE (0-3 anys)
EBM El Gegant del Pi

Dimarts, 9 d’abril

18-20 h

EBM Les Tres Bessones

Dimecres, 10 d’abril

18-20 h

EBM Cavall Fort

Dijous, 11 d’abril

18-20 h

EDUCACIÓ INFANTIL 2n CICLE I EDUCACIÓ PRIMÀRIA (3-12 anys)
Escola Bellavista-Joan Camps i Giró

Divendres, 8 de març

Escola Colors

Divendres, 22 de febrer

Escola Joan Sanpera i Torras

Divendres, 1 de març

Escola Guerau de Liost

Divendres, 22 de febrer

11 h i 15 h

Escola Camins

Divendres, 1 de març

15-16.30 h

Institut Lauro

Dimecres, 6 de març

17.30h

Institut El Til·ler

Dilluns, 4 de març

15-16.30 h

10-11.30 h i 15-16.30 h

17 h

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (12-16 anys)

17.30-18.30 h
Xerrada a les 18.30 h

BATXILLERAT, CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ I CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR
Institut Lauro

Dimecres, 24 d’abril (data provisional)

18 h

Informació: als propis centres, a l’Àrea d’Educació (938 466 506) i a la web municipal www.lesfranqueses.cat
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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ VII Mostra d’Arts Escèniques
“Festival dels Amateurs” ]
Temporada gener-abril 2013
Javier Alvarez
Nadal a Halloween
Filagarsa
Portaveu del Grup Municipal Partit Popular

2 de març 21 h Teatre-Auditori de Bellavista
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Angel Profitós

Autor: Ermenegild Siñol i Marc Gómez
Portaveu
del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya
Direcció: Ermenegild
Siñol
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Les cunyades Pierrot Teatre

16 de març 21 h Teatre-Auditori de Bellavista
Sàtira crítica. 1 h 40 min

Obra insigne d’un autor considerat el pare de la dramatúrgia queAngel Profitós
bequesa moderna. En aquesta obra, situada l’any 1965, apareixen
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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ VII Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars ]
Temporada gener-març 2013
Javier Alvarez
El fantasma
mentider El Cau de l’Unicorn
Portaveu del Grup Municipal Partit Popular

2 de març 18 h Casal Cultural de Corró d’Avall
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Creació i direcció: Roser Castellví i Dani Martínez
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Cançons: Dani Martínez
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[ agenda ]
10 diumenge

Caminant per Corró d’Amunt. Activitat de dues
hores de durada que es duu a terme cada primer
diumenge de mes. Cal portar l’esmorzar. Inscripcions: 938 710 621 (Glòria Puig)
9-11 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró
d’Amunt

Concert de cant i orgue. Música francesa i alemanya. Eva Kiss, soprano, i Georges Kiss, orgue
10 h Parròquia de Santa Coloma de Marata
Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata i
Centre Cultural de Marata

2a Trobada-Calçotada Amics del Volkswagen de
Catalunya a les Franqueses del Vallès. Inscripcions: avwc@avwc.org / 616162013 (Xavier)
11 h Visita al camp d’aviació de Rosanes
13.30 h Rua turística fins al Mas Cabrit
Org. Amics del Volkswagen de Catalunya

05 dimarts
Trobada de Partits Internacionals d’Handbol
19.30 h Partit d’Handbol entre el Cadet Femení
del Patronat Municipal d’Esports i la Selecció
d’Hanbol Japonesa al pavelló poliesportiu de
Corró d’Avall
21.30 h Partit d’Handbol entre el Sènior Masculí
de l’AEH Les Franqueses i la Selecció d’Handbol
Universitària de Japó al pavelló poliesportiu de
Corró d’Avall
Org. AEH Les Franqueses

07 dijous
Espais de lectura. Comentari del llibre Petons
de diumenge de l’autora Sílvia Soler
18 h Biblioteca Municipal

08 divendres
Celebració del dia de la dona i lectura del manifest. “Mou-te per la Igualtat”
16.30-19.30 h Inflables a la plaça Major de Bellavista, taller de xapes i taller de roses a càrrec d’Apadis
16.30 h Caminada especial dins del programa
“Bellavista Pas a Pas”. Sortida: plaça Major. Inscripcions: gratuïtes a l’Oficina de Pla de Barris
17.30 h Xocolatada
17.45 h Lectura del Manifest a càrrec de la regidora de Polítiques Socials, Gisela Santos
17.50 h Contes per la Igualtat
Col·l. Diputació de Barcelona, SOC-Generalitat
de Catalunya, Apadis, Associació Maná

18

19 dissabte
XVI Trobada de Petanca. Melé de petanca entre
les diferents entitats del municipi: CP Corró
d’Amunt, CP Bellavista, CP Llerona, CP Casal
d’Avis de Corró d’Avall i de Bellavista
09-14 h Zona esportiva municipal de Corró d’Amunt
Col·l. Club Petanca de Corró d’Amunt
Festival del dia del pare. Mostra de les activitats
de ball que es realitzen a l’Associació, és el regal
dels nens als pares
17 h Pavelló de bàsquet del carrer Girona
Org. Associació de Veïns de Bellavista

20 dimecres
Concert del mes
18.30 h Auditori de l’Escola Municipal de Música
Claudi Arimany
Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany

21 dijous
Hora del conte especial en anglès. Story Time:
Draw me a Star a càrrec de l’escola d’idiomes
Little English
17.30 h Biblioteca Municipal
Concert de primavera. Agrupacions i orquestres
19 h Teatre-Auditori del Centre Cultural de
Bellavista
Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany

24 diumenge
Jornada de portes obertes de la Festivitat de la
Policia Local de les Franqueses. Jocs i entreteniments per a totes les edats, inflables, exhibició
de balls i altres sorpreses
10-14 h Dependències de la Policia Local
Col·l. Apadis i l’Institut El Til·ler

XVIII TROBADA D’ENTITATS DEL BONSAI DE
CATALUNYA
1, 2 i 3 de març
Sala d’exposicions del Centre Cultural de
Bellavista
Assoc. Art del Bonsai

03 diumenge

Divendres 1.
20 h Inauguració
Dissabte 2. Horari de l’exposició: de 10 a 13.30
h i de 16.30 a 20 h
10-14 h i 16-19 h Sala d’actes de la Biblioteca.
Demostració de modelatge de bonsai a càrrec
de Jordi Ugena
17-19 h Aules 2 i 3. Taller d’Ikebana gratuit a
càrrec de Grup d’Ikebana de Bonsai Natura,
Associació del Bages. Màxim 6 persones.
Inscripcions: artdelbonsai@artdelbonsai.org.
Es confirmarà per rigorós ordre
Diumenge 3. Horari de l’exposició: de 10 a 14 h
9-14 h Plaça del Centre Cultural de Bellavista.
Mercat de intercanvi i venda de bonsais
10-14 h Teatre-Auditori. Demostració de
modelatge
12 h Reunió de junta de la Coordinadora d’Entitats del Bonsai de Catalunya
14.30 h Dinar de germanor
Org. Associació Art del Bonsai
Col·l. Coordinadora d’Entitats del Bonsai de
Catalunya

ESPAI NADÓ
17.30-19 h Aules 2-3 del Centre Cultural de
Bellavista
07 dijous: La Rotllana: parlem de... el nostre
part
14 dijous: Taller de creació amb fang. Es poden dur elements naturals per acompanyar la
creació. Inscripcions: Aforament limitat a 12
places (preferència socis/es). Cal confirmar
l’assistència abans del dia 12 enviant un correu a: lesfranqueses.espai.nado@gmail.com
21 dijous: Juguem! Celebrem la Primavera.
Es convida a portar berenar per compartir.
L’activitat tindrà lloc al Parc de Milpins
Org. Associació Espai Nadó Les Franqueses,
Grup de Lactància i Criança Respectuosa

“No hi ha març que no marcegi,
ni boig que no bogegi,
ni fill d’ase que no brami”

review

DIJOUS CULTURALS DE MARATA. Trobem-nos
i parlem-ne (18è any)
21.30 h Centre Cultural de Marata
07 dijous: “De l’ocàs dels combustibles fòssils
a les renovables. Què ens espera?” a càrrec
d’Emili Garcia, físic, investigador del Consell
Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i
membre de l’Oiol Carsh Observatori
14 dijous: “Reflexions a l’entorn del viure i de
l’afrontament de les dificultats” a càrrec de
Raquel Sabrafèn, psicòloga clínica i terapeuta
familiar
21 dijous: “Paper de l’ANC en el procés d’independència i en el nou estat català” a càrrec
de Carme Forcadell, presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC)
Org. Centre Cultural de Marata

TORNEIG DE PÀDEL LES FRANQUESES BLACK CROWN
4-10 de març
18-00 h Pistes de pàdel del Complex Esportiu
Municipal
Org. +9padel
Col·l. Complex Esportiu Municipal
XVI CAMPUS DE FUTBOL DE SETMANA SANTA DEL CF LES FRANQUESES
25-28 de març
8.30-13.30 h Zona esportiva municipal de
Corró d’Amunt i camp de futbol de Corró
d’Avall
Org. Club Futbol Les Franqueses
Col·l. Club Petanca de Corró d’Amunt

PROGRAMA DE CAMINADES “BELLAVISTA,
PAS A PAS”
1 d’octubre de 2012-27 juny de 2013
Dimarts i dijous de 18 a 19 h o de 19 a 20 h
Sortides des de la plaça Major de Bellavista
Caminades suaus i assequibles per a tothom
d’1 h i acompanyades d’un monitor. Inscripcions: Oficina del Pla de Barris de Bellavista /
938 616 221 o Patronat Municipal d’Esports /
938 467 083

TALLER DE CUPCAKES I GALETES
Centre Cultural de Bellavista
Tallers per a nens de 4 a 14 anys i tallers per a
adults. Places limitades. Informació: Àrea de
Cultura / 938 466 506

CASALS INFANTILS MUNICIPALS DE SETMANA
SANTA
25-28 de març
De dilluns a divendres de 9 a 13 h Centre
Cultural de Bellavista i Centre Cultural Can
Ganduxer
Inscripcions: Del 4 al 8 de març (empadronats). De l’11 al 15 de març (empadronats i no
empadronats)
Preu: Individual 35 €. 2n germà 29,50 €
Places limitades. Serveis opcionals d’acollida, menjador i tarda subjectes a un mínim
d’inscripcions. Inscripcions: Casal Infantil
Municipal de Bellavista al Centre Cultural de
Bellavista obert dilluns de 10 a 12 h i dilluns i
dimecres de 17 a 18.30 h / 938 405 781 o Casal
Infantil Municipal de Corró d’Avall al Centre
Cultural Can Ganduxer obert dijous de 10 a 12
h i dimarts, dijous i divendres de 17 a 18.30 h /
938 466 506
Org. Casals Infantils Municipals
COLÒNIES A CAN BRUGAROLA
16-17 de març
De 9 h del dia 16 a 17 h del dia 17 Canet de Mar
Org. Casals Infantils Municipals
SORTIDA JOVE A CAN BRUGAROLA
25-27 de març
De 9 h del dia 25 a 17 h del dia 27 GR-5 Canet
de Mar - Sitges (Camí dels Fondals)
Org. Centres Municipals de Joves
Inscripcions: obertes. Places limitades.
Informació de les sortides: Bellavista - 938
405 781 o Corró d’Avall - 938 404 967
CASALS INFANTILS MUNICIPALS
De setembre a juny. De dilluns a divendres de
16.30 a 18.30 h Centre Cultural de Bellavista i
Centre Cultural Can Ganduxer
Org. Casals Infantils Municipals
CENTRES MUNICIPALS DE JOVES
De setembre a juny. De dilluns a divendres
a partir de les 17.30 h Dilluns i dimecres al
Centre Cultural de Bellavista, dimarts i dijous
al Centre Cultural Can Ganduxer i divendres
alterns
Org. Centres Municipals de Joves
SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL, ESPAI ZERO
Dimarts d’11 a 14 h, dimecres de 17 a 20 h i
dijous de 17 a 19 h Centre Cultural de Bellavista. Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat

EXPOSICIÓ. RACONS DE LES FRANKIS, TE’N
SONA ALGUN?
Del 4 de febrer al 28 de març
De dilluns a dissabte de 16 a 22 h La Cafeteria
del Centre Cultural de Bellavista

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS OBERTS
AL PÚBLIC
Diumenges 3, 10, 17 de març
10.30-13.30 h Circuit de Cal Gavatx
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris VIA OBERTA

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
Retoc fotogràfic amb Picassa i Instagram (3
hores). 21 de març. 9.30-12.30 h
Anglès (nivell inicial) (30 hores, dos dies a la
setmana en horari de matí). Pre-inscripcions
obertes durant tot el mes de març
Informàtica (nivell inicial) (80 hores). Preinscripcions obertes durant tot el mes de
març
Inscripcions: obertes. Informació: Masia de
Can Ribas / 938 443 040

CURSOS A CORRÓ D’AMUNT
Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Curs de pintura. 3 de gener-28 de març. Cada
dilluns i dijous, 17-19 h
Curs de tai-txi. 8 de gener-26 de març. Cada
dimarts, 18.45-19.45 h
Curs de sardanes. 11 de gener-22 de març.
Cada divendres, 17-18 h
Curs de cant coral. 11 de gener-22 de març.
Cada divendres, 21-22 h
Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró
d’Amunt

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