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El pressupost del 2013 que hem aprovat 
mostra les prioritats de govern d’aquest 
any que passen per mantenir els serveis 
que oferim als ciutadans i ciutadanes de 
les Franqueses i tenir molta cura amb 
els comptes municipals.

Augmentem les despeses en polítiques 
socials, creem partides noves destina-
des als afectats pels desnonaments, 
d’atenció a la gent gran o de foment de 
contractació de persones de les Fran-
queses en situació d’atur. Som sensi-
bles a aquestes delicades situacions, a 
les preocupacions dels veïns i veïnes del 
municipi, i és el nostre deure moral tre-
ballar-hi per mitigar-les. 

En canvi, el capítol d’inversions del 
pressupost es redueix donada l’actual 
conjuntura econòmica però, com he dit 
en altres ocasions, seguim fem passes 
perquè sense despeses extres per a la 
ciutadania tirin endavant nous projec-
tes com serà la futura remodelació de 
la plaça Espanya de Bellavista. Aquesta 

actuació no comportarà cap cost a l’Ajuntament ja que rebrà subvencions d’administra-
cions que si no les aprofitem anirien a altres municipis.

És així com hem de continuar fent les coses al 2013, amb eficàcia en la gestió per suplir 
la manca de recursos que tenen avui en dia els ajuntaments. Un altre exemple d’aquesta 
manera de fer és l’estalvi de 250.000 euros que hem tingut en enllumenat públic durant 
l’any 2012 gràcies a les mesures que s’han pres des de l’Àrea d’Obres i  Serveis. 

A totes les àrees del Consistori actuem amb aquest rigor que dóna fruits dia a dia en 
benefici dels ciutadans i les ciutadanes de les Franqueses, que són la meva preocupació. 

[ editorial ]

Francesc Colomé i Tenas  Alcalde
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El pressupost del 2013 s’aprova per 
unanimitat de l’equip de govern
Números clars. Pressupost consolidat, exercici 2013

E
l govern de les Franqueses va aprovar inicialment el pressu-
post per l’any 2013, des de l’1 de gener fins al 31 de desembre, 
al Ple municipal celebrat al desembre. L’equip de govern els 
va validar per unanimitat (4 vots de CiU, 4 del PSC, 1 del PP i 

1 d’UPLF).
 El pressupost d’enguany ascendeix a 15.198.002 euros (inclou 

els organismes següents: l’Ajuntament; el Patronat Municipal 
de Cultura, Educació, Infància i Joventut; el Patronat Municipal 
d’Esports; Entorn Verd, SA; i Dinamització Econòmica, SL). El 
pressupost del 2012 era de 16.134.137 euros, és a dir, als comptes del 
2013 hi ha una rebaixa del 6,2%.

L’aprovació dels comptes de 2011 suposava un pas endavant molt 
important pel Consistori ja que treballava amb pressupostos 
prorrogats des del 2008. La situació política d’un govern en minoria 
no havia permès que s’aprovessin els números. Tant els pressupostos 
del 2011 i especialment els de 2012 i 2013 reflecteixen la voluntat de 
consens del govern local.

 Per la seva banda, l’oposició va votar en contra dels comptes 
presentats pel 2013 (3 vots de CpF, 2 de LFI, 1 d’ERC i 1 de PxC).

 L’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, va assenyalar 
que els pressupostos de 2013 s’han confeccionat seguint l’objectiu 
de mantenir tots els serveis que actualment s’ofereixen al ciutadà. 

ESTATS DE LES DESPESES - 2013

1. Despeses de personal

2. Adquisició de béns i serveis corrents

3. Despeses financeres

4. Transferències corrents

6. Inversions reals

7. Transfarències de capital

8. Variació d’actius financers

9. Variació de passius financers 

TOTAL DESPESES

ESTATS D’INGRESSOS - 2013

1. Impostos directes

2. Impostos indirectes

3. Taxes i altres ingressos 

4. Transferències corrents

5. Ingressos patrimonials 

6. Alienació d’inversos reals 

7. Transferències de capital

8. Variació d’actius finacers

9. Variació de passius financers

TOTAL DESPESES

Ajuntament Patronat Mcpal.  

de Cultura

Patronat Mcpal. 

d’Esports

Entorn Verd, 

S.A.

Dinamització 

Econòmica, S.L.

Tranferències 

internes

Total consolidat 

Ajuntament Patronat Mcpal.  

de Cultura

Patronat Mcpal. 

d’Esports

Entorn Verd, 

S.A.

Dinamització 

Econòmica, S.L.

Tranferències 

internes

Total consolidat 

Podeu consultar i descarregar-vos el pressupost del 2013 a la web municipal

4.407.090

5.429.380

599.000

3.360.170

66.000

50.000

698.000

14.609.640

689.180

1.223.720

135.979

1.000

2.049.879

257.650

366.470

187.070

811.190

23.368

500

23.868

27.841

20.159

48.000

2.344.575

2.344.575

5.405.129

7.040.229

599.000

1.338.644

67.000

50.00

-

698.000

15.198.002

7.683.600

125.000

2.802.696

3.970.800

333.500

40.000

14.955.596

20.762

2.029.107

10

2.049.879

150.000,

637.580

23.610

811.190

50

23.818

23.868

48.000

48.000

2.344.575

2.344.575

7.683.600

125.000

2.973.458

4.292.912

405.170

23.818

40.000

-

-

15.543.958
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Tip!

D
esprés d’analitzar les dades del servei d’autobús municipal 
de l’any 2011, amb una pèrdua d’un 45% de viatgers respecte 
a l’any 2010, l’Àrea d’Obres i Serveis de l’Ajuntament va pro-
posar un canvi en el recorregut per aconseguir recuperar el 

nombre de viatgers.
El canvi del servei es va posar en marxa al febrer de 2012 i des de 

llavors l’increment mensual mínim ha estat d’un 30%. Les dades de 
l’any 2012 han estat extraordinàriament favorables, tenint en comp-
te que l’ús del transport públic ha disminuït d’una manera important 
atesa l’actual situació econòmica.

El nombre de viatges realitzats durant l’any 2012 és de 16.077, 
que representa un increment d’un 45% respecte al nombre d’usuaris 
de l’any 2011.

També cal destacar la gestió realitzada en reduir el cost del ser-
vei de l’autobús. Gràcies a la reducció del servei durant les primeres 
hores del matí, al migdia i les últimes hores del vespre i a la dispo-
nibilitat per part de de la Generalitat en mantenir la subvenció que 
aportava i assumint el servei entre Granollers i Cànoves, el cost del 
servei de transport municipal d’autobús ha disminuït dels 120.000 
euros pagats l’any 2011 als 60.000 euros pagats aquest any 2012.

Des de l’Ajuntament s’espera que amb la implantació de tres 
nous títols socials unificats amb els municipis veïns de Granollers, 
Canovelles, la Roca del Vallès i la consolidació del servei del nostre 
autobús faci que les xifres per a l’any 2013 siguin més favorables.

El nou recorregut 
del bus municipal 
augmenta en un 45% 
el nombre d’usuaris

P
. 

S
e

g
u

ra

Gran augment del nombre de passatgers a l’autobús municipal

En tota la legislatura “no s’ha tancat cap servei, alguns s’han 
reorientat per evitar el seu tancament”. 

L’alcalde va esmentar alguns avenços importants en 
matèria social com una nova partida destinada als afectats pels 
desnonaments o d’atenció a la gent gran. També va subratllar la 
voluntat de fomentar la contractació de persones en situació d’atur 
del municipi. “És una de les màximes prioritats d’acció de l’equip de 
govern”, va explicar. 

L’alcalde ho va exemplificar: “La primera fase dels plans locals 
d’ocupació va començar al desembre amb la contractació de 18 
persones i al llarg del 2013 es preveu que se’n puguin beneficiar 
60 persones més. D’altra banda, recentment s’ha aconseguit una 
subvenció, a través de la Llei de Barris, que permetrà impulsar 
23 nous plans locals d’ocupació finançats al 100%”. Finalment, 
l’alcalde Francesc Colomé, va explicar que també gràcies al Pla 
de Barris de Bellavista s’ha rebut una subvenció que permetrà 
rehabilitar els edificis que ho requereixin. “La subvenció podrà 
finançar un 50% del cost de l’obra i l’Ajuntament podrà assumir-
ne el 30% aproximadament. De manera que els propietaris només 
haurien d’assumir un 20%”, va dir.

La redacció del projecte d’usos del Parc del Falgar i la 
Verneda tira endavant

El mateix dia de l’aprovació dels pressupostos el ple va tractar 
altres qüestions. Així, CiU, PSC, PP, UPLF i ERC van sumar vots 
per aprovar les conclusions sorgides del 1r Procés Participatiu 

del Parc del Falgar i la Verneda per la redacció del projecte 
d’usos de l’espai. CpF va abstinir-se i LFI i PxC hi van votar 
en contra. El 1r Procés de Participació Ciutadana pel Parc 

del Falgar i la Verenada va concloure amb èxit. Les propostes 
presentades pels veïns i veïnes del municipi anaven en la 

mateixa direcció: una gran zona verda, de baix manteniment i 
d’ús per a la ciutadania. Tal i com va anunciar l’alcalde, “al gener 

es duran a terme les tasques de neteja exhaustiva perquè de 
moment el Parc quedi net a l’espera de la redacció del projecte”

 
Rebuig de l’Ajuntament a l’avantprojecte de Llei per 

la Millora de la Qualitat Educativa proposat pel Ministeri 
d’Educació

Pel que fa a les mocions presentades al ple va destacar 
una moció conjunta. Les mocions en relació al rebuig de 

l’avantprojecte de Llei Orgànica per la Millora de la Qualitat 
Educativa proposat pel Ministeri d’Educació encapçalat pel 

ministre José Ignacio Wert i la declaració de persona ‘non grata’ 
del ministre al municipi de les Franqueses, inicialment, les van 
presentar per separat els grups PSC, ERC i LFI. Finalment, els 

partits van presentar una moció conjunta que va rebre el suport 
de CiU, UPLF, CpF. En total 15 vots a favor i dues abstencions del 

PP i PxC
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A
mb el començament de l’any 2013 l’Ajuntament de les Fran-
queses del Vallès, conjuntament amb els municipis veïns de 
Granollers, Canovelles, la Roca del Vallès han unificat els 
títols socials dels autobusos municipals. Aquesta unificació 

era una antiga demanda dels ajuntaments per afavorir l’ús del trans-
port públic municipal. A partir d’ara els usuaris podran fer servir la 
mateixa targeta a qualsevol dels quatre municipis.

Les Franqueses del Vallès disposarà ara de tres títols socials. 
Una targeta T10 per a joves fins a 21 anys, una targeta T10 per a ju-
bilats i pensionistes i una targeta LF100 per a jubilats i pensionistes 
empadronats a les Franqueses.

La targeta LF100 és gratuïta i permet fer 100 viatges. Es donaran 
un màxim de dues targetes per persona i any complint els següents 
requisits: els usuaris han tenir 65 anys o més o ser  beneficiaris 
d’una pensió permanent, no tenir cap altra propietat que el domicili 
on es viu i que els ingressos de la unitat familiar no superin el salari 
mínim interprofesional. Aquesta targeta estarà disponible a les ofi-
cines d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament.

El preu de les targetes T10 per a joves i T10 jubilats és de 6.35 eu-

Nous títols socials del transport muni-
cipal a les Franqueses

Noves targetes socials per al transport d’autobús

Estalvi de 250.000€ de l’enllumenat 
públic al 2012 gràcies a la bona gestió

X
. 

S
o
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ros, amb una bonificació del 35 % sobre el preu establert per l’ATM 
per a la targeta integrada T10 d’una zona. Les targetes es poden ad-
quirir als estancs adherits i a l’estació d’autobusos de Granollers.

Les millores per reduir la despesa s’han efectuat a cost zero

L
’Ajuntament de les Franqueses del Vallès ha estalviat 251.056 
euros de l’enllumenat públic durant el 2012 gràcies a la bona 
gestió de l’Àrea d’Obres i Serveis. La reducció de la despesa 
energètica i econòmica s’ha realitzat sense fer inversions. 

El Consistori, conscient de la necessitat d’impulsar mesures en 
matèria d’estalvi i eficiència energètica, ha posat en marxa un con-
junt de mesures de gestió i supervisió amb l’objectiu d’efectuar un 
control energètic i econòmic de la instal·lació de l’enllumenat exte-
rior. 

Conjunt de mesures
La primera actuació portada a terme va ser la numeració dels fanals 
del municipi. Aquesta acció està valorada en 35.596,09 euros però es 
va realitzar a cost zero. L’elaboració d’un recompte de tots els fanals 
de les Franqueses ha permès un control exhaustiu dels consumibles 
instal·lats. Dins de la mesura s’ha inclòs el seguiment i reclamació 
de totes les col·lisions de vehicles contra els elements de l’enllume-
nat a les companyies asseguradores. 

A través del Pla d’estalvi i d’eficiència energètica a l’enllumenat pú-
blic s’ha reduït de consum energètic mitjançant l’apagada de punts 
de llum on hi havia duplicitat d’il·luminació; on es produïa contami-
nació lumínica; o on els nivells d’il·luminació eren superiors al que 
especifica la normativa. També s’han ajustat els rellotges astronò-
mics per tal de retardar l’encesa dels fanals 15 minuts i d’avançar 
l’apagada 15 minuts. Pel que fa a l’empresa que s’ocupa del control 
del funcionament de les làmpades ha ampliat els dies de control. 
Finalment, s’han detectat un parell de factures del consum elèctric 
on es van facturar a l’Ajuntament imports superiors al real. 

La gestió efectuada durant l’any 2012 a l’enllumenat públic a 
càrrec de l’Àrea d’Obres i Serveis ha permès un estalvi de 251.056 
euros sense la necessitat d’efectuar cap tipus de despesa extra. 

La regidora d’Obres i Serveis, Vanessa Garcia, ha assegurat que 
la gestió de l’enllumenat públic es mantindrà i es millorarà sempre 
que sigui factible. “La nostra intenció és que aquesta bona gestió, 
reduir les despeses a cost zero, s’apliqui al màxim de serveis que 
presta l’Ajuntament”, ha afirmat la regidora.
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E
ls responsables de l’Ajuntament de les Franqueses i els responsables sindicals de 
la Policia Local van signar el 10 de gener l’acord que atén les demandes que feia 
el cos policial davant del Consistori. El col·lectiu de policies, afectat per l’aplicació 
de l’augment de la jornada laboral dels funcionaris decretada pel Govern de Rajoy, 

demanava poder allargar la jornada laboral mitja hora més al dia i no haver de treballar més 
dies al llarg de l’any. 

L’increment d’hores a complir suposaven 21 jornades laborals. Finalment, s’ha pactat 
fer-ho per un temps equivalent a 13 dies. Els 8 dies restants els policies hauran de treballar. 
Els policies podran decidir voluntàriament si fan una jornada de vuit hores extres de serveis 
planificats o bé d’actuacions concretes com ara controls de velocitat o d’alcoholèmia. 

L’acord signat contempla les demanades de material com ara la incorporació d’un vehi-
cle policial addicional, l’adquisició d’armilles antibales o la compra de les noves emissores 
de comunicació.

La Policia Local va ressaltar la voluntat d’arribar a un acord per part dels responsables 
municipals i l’alcalde Francesc Colomé, així ho van expressar José Antonio González u Enric 
Gómez, membres del cos policial i representants sindicals. El regidor de Seguretat Ciuta-
dana, Josep Randos, també va mostrar-se satisfet de l’acord assolit: “Tot prové del decret 
Rajoy que ha augmentat la jornada laboral del funcionaris. A partir, d’aquí hem negociat i 
hem arribat a un acord ràpid i eficaç per les dues parts”.

El Consistori atén les demandes del cos policial

Tip!

Arribat un nou any, toca fer balanç del 
que s’ha fet i propostes pel que arriba. 
El 2012 ha estat actiu pel que fa a les 
activitats i millores, tot a pesar de la 
greu crisi que tant és a nivell municipal 
com general, no ens n’escapem ningú.

Però tot i això, la part positiva és que s’han 
resolt necessitats pendents de la seu del 
Consell de Poble, s’ha aconseguit que les 
portalades de Can Roig donin la benvin-
guda a Llerona majestuosament, una ro-
tonda que fa molt goig gràcies a gent del 
poble i al Consell que ho ha fet possible.

S’ha celebrat la segona Festa de la 
Mongeta del Ganxet amb la novetat del 
Concurs de cuina de la mongeta, amb un 
jurat d’alt nivell que va suposar un ressò 
extraordinari, ja que va donar una em-
branzida a la festa que els productors 
locals van aprofitar per vendre i difondre 
les nostres produccions. Per arrodonir 
el 2012 s’ha confeccionat el calenda-
ri del 2013 dedicat al nostre or blanc, 
les mongetes, des de que neixen fins a 
la batuda, un treball ben elaborat per 
les entitats del Consell del Poble i molt 
per especialment per l’Albert Garriga.

Aquest 2013 seguirem procurant po-
der fer activitats i satisfer a petits 
i grans amb la vostra participació i 
suggeriments per millorar. El Con-
sell del Poble és això per al poble.

Llerona, 10 de gener de 2013

consell 
del poble 
de Llerona

Rosa Pruna
Presidenta del 
Consell del Poble
de Llerona

L’Ajuntament i la Policia 
Local de les Franqueses 
signen l’acord

L
a Policia local de les Franqueses del Vallès, pionera en la utilització de Twitter com 
eina de servei a la ciutadania, es manté en la primera posició dels més seguits entre 
els cossos de seguretat a Catalunya, en proporció dels habitants del municipi, i en 
la cinquena posició en nombre de seguidors absoluts a Catalunya. En interactuació 

amb les persones, la Policia Local de les Franqueses només es troba per darrera de la 
Policia Local de Girona. 

Les policies catalanes que segueixen més usuaris son: @pmgirona (998), @plfranqueses 
(787), @PoliciaMalgrat (374) i @gurbanavic (316).

Quant a piulades, fins el 31 de desembre de 2012 les dades són: @plfranqueses (1.878), @
barcelona_GUB (1.446), @mossoscat (1.090), @pmgirona (559) i @StCebria_segur (458).

La Policia Local va obrir el compte a Twitter a finals de 2011. 

La Policia Local, de les 
més seguides a Twitter 

M
. 

V
iu

re

Ambdues parts es mostren satisfetes 
amb el pacte assolit



L
’Ajuntament de les Franqueses aporta 2.000 euros al Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament per dur a terme la 
construcció d’una llar d’infants i una aula de dones al poblat 
Labrouj Mâadid del municipi d’Erfoud, al Marroc. Es tracta 

d’un projecte coofinançat conjuntament amb l’Ajuntament de Bar-
berà del Vallès. 

La zona de la hamada del desert marroquí, on es desenvoluparà 
el projecte, és un indret eminentment rural amb un índex d’analfabe-
tisme força elevat, sobretot en la població adulta i femenina. 

L’actual projecte preveu la construcció d’una llar d’infants que 
constarà de dues aules, una aula per a dones, un despatx i els lava-
bos corresponents i un tancat que delimitarà tot el recinte. 

Gairebé dues dècades de col·laboració
Les Franqueses col·labora des del 1994 amb el Fons Català de Co-
operació al Desenvolupament per tal de canalitzar els ajuts solida-
ris pels països en vies de desenvolupament. La col·laboració amb 
l’organització va ser aprovada al Ple municipal del 26 de setembre 
de 1994. El 6 de maig de 2010 la Junta de Govern Local va aprovar 
l’adhesió al conveni amb el Fons Català de Cooperació on s’estipula 
una aportació anual de 1.100 euros de quota de soci i una aportació 
de 2.000 euros per a la realització dels projectes de cooperació.
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Comissió municipal 
d’actuació davant 
els llançaments 
d’habitatges

D
onada la situació actual de dificultat d’accés a l’habitatge 
d’alguns ciutadans i ciutadanes de les Franqueses, l’Àrea de 
Polítiques Socials i el Punt d’Informació de l’Habitatge han 
fet el primer pas per a crear la Comissió municipal de pre-

venció i actuació davant els llançaments d’habitatges.
 La Comissió neix amb la voluntat de conèixer les actuacions que 

realitzen els diferents ens i empreses del municipi en matèria de 
dificultats d’accés a l’habitatge i dissenyar accions destinades a pal-
liar aquesta situació en la que es troben alguns ciutadans i ciutada-
nes de les Franqueses.

És per aquest motiu que, el passat dia 18 de desembre, es va 
portar a terme la primera reunió amb la participació de:

•	 les entitats bancàries Catalunya Caixa i BBVA;
•	 lesadministradores de finques-promotores Finques Les 

Franqueses i Finques Can Font;
•	 la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca; i 
•	 les entitats socials Associació d’Ajuda Social Manà, Càritas, 

Associació d’Amics de la Comarca de Soncodou i Associació 
Mbalondirene.

 A la reunió hi van assistir la regidora de Polítiques Socials, Gi-
sela Santos, i el regidor d’Activitats, Habitatge i Pla de Barris, Juan 
Antonio Marín. De des l’Ajuntament, s’anima a aquelles entitats i/o 
empreses que tinguin una relació directa amb l’àmbit de les ac-
tuacions de prevenció i actuació dels llançaments d’habitatges a 
participar a la Comissió.

L’Ajuntament 
finança una llar 
d’infants i una aula 
de dones al Marroc

D
es de l’1 de gener fins al 15 de març del 2013 és obert el pe-
ríode per sol·licitar bonificacions de la Taxa d’Escombraries 
i altres residus sòlids urbans a les Franqueses. Els destina-
taris de les bonificacions, que poden arribar a ser del 95%, 

del 50% o del 25% en funció dels ingressos, són persones jubilades 
i pensionistes així com famílies amb pocs recursos. Podeu recollir 
les sol·licituds així com sol·licitar informació al Servei d’Atenció a la 
Ciutadania. També podeu trucar a l’Àrea de Polítiques Socials (938 
465 862) de dilluns a divendres de 8 a 14.30 h. 

Bonificacions de la 
Taxa d’Escombraries

El Fons Català de Cooperació coordinarà el projecte
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

A
l mes de gener s’han fet diverses activitats a les Franqueses 
amb motiu de la Mitja Marató Granollers-les Franqueses la 
Garriga que correrà el diumenge 3 de febrer.
La primera va tenir lloc el 8 de gener amb bateig d’un nou 

quilòmetre de la Mitja, el km 7, dedicat en aquesta ocasió al garri-
guenc Alfredo Codina. Aquest punt de la Mitja es troba just al davant 
de l’entrada de la urbanització els Gorchs.

Alfredo Codina estava acompanyat dels seus fills Josep i Marc, 
dels alcaldes dels tres municipis on passa la Mitja i representants i 

col·laboradors de la Mitja.
Un altre acte destacat de la Mitja durant el mes gener, que es va 

fer el dia 15, va ser el lliurament de l’equipament als 25 monitors del 
cub A4elKm que han col·laborat amb el programa entrena la Mitja a 
les Franqueses. Amb aquest acte es reconeix la seva tasca envers 
la Mitja Marató Granollers-les Franqueses-la Garriga. A l’entrega hi 
van ser presents el regidor d’Esports, José Ramírez; el president del 
club d’atletisme franquesí, Toni Flores; i en representació de l’Asso-
ciació Esportiva la Mijta, Toni Cornellas i Joan Villuendas.

Bateig del km 7 de la Mitja i lliurament 
de l’equipament als monitors que han 
fet el programa Entrena la Mitja 

El Km 7 de la Mitja porta el nom d’Alfredo Codina
X
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L
’Ajuntament de les Franqueses i el Consorci per a la Gestió 
de Residus del Vallès Oriental organitzen una sortida per 
anar a visitar la planta de digestió de residus orgànics. La 
visita està programada pel dissabte 23 de febrer al matí, és 

completament gratuïta i inclou el desplaçament en autocar. 
La sortida serà a les 10 h a la plaça de l’Ajuntament i es farà una 

parada a la plaça d’Espanya de Bellavista. A les oficines del Consorci 
es farà la benvinguda i presentació (15 minuts) i seguidament es 
realitzarà la visita guiada a la planta on es podrà observar el procés de 
transformació de la matèria orgànica en energia (biogàs) i compost. 
El recorregut per la planta és de dues hores, aproximadament. La 
tornada serà cap a les 12.30 h.

Les persones interessades en la visita es poden inscriure 
a través de les 
oficines del SAC 
(Servei d’Atenció 
a la Ciutadania) 
de l’Ajuntament 
(carretera de Ribes, 
2 tel. 93 846 76 76) o 
de Bellavista (plaça 
Espanya, 5 tel 93 861 
54 35). L’horari de les 
oficines del SAC és de 
dilluns a divendres de 
8.30 a 14 h i dimarts i 
dijous de 16 a 18 h.

[ actualitat ]

D
imecres 9 de gener es va realitzar 
el sorteig de la Campanya de Na-
dal 2012. La valoració de la junta 
de l’ABCP ha estat positiva. S’han 

comptabilitzat 830 cartes emplenades i 
segellades correctament.

Les persones guanyadores del premi de 
1.500€ repartits en diferents vals de compra per gastar a les bo-
tigues associades a l’ABCP, així com els comerços i establiments 
que han donat el premi, són els següents:

1 Premi de 500€:  ENCARNA SEGURA MESAS, ha donat el premi 
Carnisseria Xarcuteria Vilardell.

10

L
a pàgina 
web de 
l’Ajuntament 
de les 

Franqueses del 
Vallès ha augmentat 
notablement el 
nombre de visites 
l’any 2012, amb un 
total de 269.280 i 
també el nombre de 
visitants diferents, 
que arriben als 
113.239.

Això suposa un 
increment del 44% respecte l’any 2011 pel que fa a nombre de 
visites,  que van ser 187.472 i un augment del 10.5% en el nombre 
de visitants diferents, ja que al 2011 van ser 102.958. La mitjana 
mensual de visitants diferents del web municipal lesfranqueses.
cat es situa l’any 2012 a prop dels 9.500, mentre que al 2011 era de 
poc més de 8.500 visitants. 

Aquestes xifres situen l’Ajuntament de les Franqueses per 
sobre de municipis amb més habitants. En comparació amb altres 
ajuntaments similars, les dades són sensiblement altes. Pel que 
fa als mesos, setembre, octubre i novembre han estat els que han 
registrat més pàgines visitades, al setembre van ser 31.156, el 
màxim en un mes durant el 2012. 

Al llarg de l’any 2012 les pàgines més consultades han estat, 
per aquest ordre, les de notícies, agenda, esports, tauler d’anuncis, 
equipaments i seu electrònica.

Inscripcions per 
anar a la planta de 
compostatge del 
Vallès Oriental

La visita es farà el dissabte 23 de febrer

El web municipal 
augmenta el 2012 
un 44% les visites

Notable augment de visitants al 2012

2 Premis de 250€: MARIA VALLE MARTIN GALVEZ , ha donat el 
premi Forn Sant Jordi. BERNARDO SERRANO MORENO, ha donat 
el premi Carnisseria Xarcuteria J. Monge.

5 Premis de 100€: MARIA TORRALBO, ha donat el premi Punt 
Òptic. SILVIANNE ha donat el premi Studi Dèrmic Perruqueria. 
MONTSERRAT ARABIA ILLA, ha donat el premi Perruqueria i Es-
tètica Siluet. REGINA GÁLVEZ GIMÉNEZ, ha donat el premi El Re-
mei de l’Àngels. MONTSERRAT BLANCHÉ HERRERA, ha donat el 
premi El Celler del Ferrer. 

Associació de Botiguers, Comerciants i Professionals de 
les Franqueses del Vallès 
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

Calendari fiscal 2013

L
’economista, professor i es-
criptor de les Franqueses, 
Antoni Argent, ha publicat 
a finals de desembre el seu 

tercer llibre: Tres quarts de 8, que 
és una continuació del segon, Tres 

quarts de 7. En aquesta edició hi ha 
col·laborat el professor i dibuixant 
tarragoní Andreu Faro i el fotògraf 
de Granollers Josep Muntal.

 Argent continua amb les refle-
xions sobre l’educació i l’economia 
deixant ben clara la relació que exis-
teix entre el progrés d’una societat i 
la seva situació educativa. 

La publicació Tres quarts de 8 té 
un caràcter solidari. Els diners de-
rivats de la seva venda es destinen 
a l’ONG Mans Unides (delegació del 
Vallès Oriental) per a un projecte 
educatiu concret, la construcció d’un 
institut de secundària a la ciutat de 
Bo (Serra Lleona, Àfrica).

 

Nou llibre 
solidari 
d’Antoni 
Argent

Portada del llibre

Impost sobre Béns Immobles Urbans (no domiciliats)

Impost sobre Béns Immobles Urbans (1a fracció domiciliats)

Impost sobre Béns Immobles Urbans (2a fracció domiciliats)

Impost sobre Béns Immobles Rústics

Impost sobre Vehicles Tracció Mecànica

Impost sobre Activitats Econòmiques

Taxa per la Gestió de Residus Domèstics (no domiciliats)

Taxa per Gestió de Residus Domèstics (1a fracció domiciliats)

Taxa per Gestió de Residus Domèstics (2a fracció domiciliats)

Taxa per Gestió de Residus Comercials (no domiciliats)

Taxa per Gestió de Residus Comercials (1a fracció domiciliats)

Taxa per Gestió de Residus Comercials (2a fracció domiciliats)

Taxa Escombraries Selectives (no domiciliats)

Taxa Escombraries Selectives (1a fracció domiciliats)

Taxa Escombraries Selectives (2a fracció domiciliats)

Taxa Servei de Cementiri Municipal 

Taxa per Entrada de Vehicles (guals)

Mercat Municipal (1r trimestre)

Mercat Municipal (2n trimestre)

Mercat Municipal (3r trimestre)

Mercat Municipal (4t trimestre)

Del 5 d’abril al 5 de juny de 2013

3 de juny de 2013

4 de novembre de 2013

Del 5 de setembre al 5 de novembre de 2013

Del 4 de febrer al 4 d’abril de 2013

Del 5 de setembre al 5 de novembre de 2013

Del 5 d’abril al 5 de juny de 2013

3 de juny de 2013

4 de novembre de 2013

Del 5 d’abril al 5 de juny de 2013

3 de juny de 2013

4 de novembre de 2013

 

Del 5 d’abril al 5 de juny de 2013

3 de juny de 2013

4 de novembre de 2013

Del 5 d’abril al 5 de juny de 2013

Del 5 d’abril al 5 de juny de 2013

Del 4 de febrer al 4 d’abril de 2013

Del 2 de maig al 2 de juliol de 2013

Del 2 d’agost al 2 d’octubre de 2013

Del 5 de novembre de 2012 al 7 de gener 

de 2014
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[ grups polítics ]
ajuntament de les Franqueses del Vallès[ reportatge fotogràfic ]

Reis Mags a Corró d’Avall 

Reis Mags a Bellavista
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Reis Mags a Llerona

Patges Reials a Corró d’Amunt
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[ grups polítics ]
ajuntament de les Franqueses del Vallès

Esteve Ribalta
Portaveu del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya

Francesc Torné
Portaveu del Grup Municipal Convergència per Les Franqueses

Rafael Bernabé
Portaveu del Grup Municipal Les Franqueses Imagina

Francesc Colomé 
Portaveu del Grup Municipal Convergència i Unió

El Parlament Europeu vota que les regions es financin amb recursos propis. La UE ha reconegut que, si una regió és finançada amb transfe-
rències des del govern central, és més difícil que sigui capaç de dur a terme un procés de consolidació fiscal que ajusti despesa a ingressos. 
També s’ha pronunciat en la necessitat d’eliminar ministeris inútils i sense competències (cal recordar que el govern espanyol manté en ple 
funcionament els ministeris de Sanitat, Educació i Cultura malgrat que formalment no tenen competències). El Parlament Europeu també ha 
votat que la càrrega de l’ajustament es divideixi de manera justa entre totes les administracions tenint en compte els serveis que presten als 
ciutadans. Aquest és el cavall de batalla del Conseller Mas-Colell i del govern de la Generalitat per reclamar que l’objectiu de dèficit per al 
2013 sigui de l’1,5% del PIB i no pas del 0,7%. Des de CiU estem molt satisfets que Europa hagi donat aquests passos endavant.

Mentre CiU i PP es barallen sobre com aplicar l’euro per recepta i com escanyar més la butxaca dels contribuents, simultàniament avancen 
cap a la privatització de la sanitat i l’empobriment de les classes mitjanes, en benefici d’empreses properes als seus partits. L’excusa del 
dèficit és útil per a CiU i PP, el soroll de l’euro els va bé per portar a terme el desmantellament d’educació, sanitat, justícia i prestacions. 
Aquesta vegada Estats Units i el seu president Obama ens dóna exemples de polítiques progressistes en benefici de les classes mitjanes, 
augmentant impostos als més poderosos per evitar l’empobriment de la societat, i evitant que el pes de la crisi recaigui a les classes treba-
lladores. A l’Ajuntament de les Franqueses, gràcies al PSC, hem aconseguit aprovar uns pressupostos on la tisorada no escanyi prestacions 
socials, es portin a terme plans d’ocupació i s’encari amb entitats i afectats un tema tant preocupant com els desnonaments.

SENSE CANVIS EN EL PRESSUPOST. El pressupost 2013 novament no té en compte la greu crisi econòmica. Segueix augmentant la pres-
sió fiscal a les famílies i mantenint les despeses que més interessa als diferents grups polítics del govern: despeses a polítics, assessors, 
manteniment de despeses de personal i serveis específics, publicitat i comunicació, sense replantejar-se canviar les despeses prescindibles 
per serveis a les persones. A causa del pla d’ajust econòmic s’han congelat les inversions per als propers 10 anys, a més del compromís de 
pujar els ingressos cada any i reduir el nivell de despesa, pel préstec de 7 milions d’euros que es va demanar al govern central pel forat dels 
últims tres anys. Però l’orientació de les accions prioritàries dels polítics del govern ha variat molt: hem passat d’una voluntat de servei a la 
comunitat per aconseguir serveis per a la ciutadania, a una necessitat de professionalitat dels polítics i del seu entorn.

Des de l’aparició del nou Butlletí municipal, Les Franqueses Imagina no ha aportat cap escrit per publicar en aquest espai. Que ningú pensi 
que és per oblit o per deixadesa. Creiem que, en aquest butlletí, l’espai que es destina als grups municipals de l’oposició i el que l’equip de 
govern es reserva per a autobombo és absolutament desproporcionat. D’altra banda, l’espai reservat a cada grup municipal és tan ínfim que 
no permet exposar els nostres punts de vista de manera prou argumentada i coherent. Fins que aquesta situació no canviï LFI no participarà 
en aquest Butlletí i hi publicarem solament aquest text. Les persones interessades a conèixer les nostres opinions i les nostres propostes 
poden anar a www.lesfranquesesimagina.org.
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Javier Álvarez
Portaveu del Grup Municipal Partit Popular

Àngel Profitós
Portaveu del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya

Grup Municipal Unió de Pobles de Les Franqeses

Josep Badia
Portaveu del Grup Municipal Plataforma per Catalunya

TRABAJO EN EQUIPO. Las relaciones humanas son complejas y a veces complicadas. No es ningún misterio. Vamos al cole y empezamos a 
relacionarnos con otros niños, siendo esta una de las etapas más importantes de la vida. No todos piensan como nosotros, ni tampoco razo-
nan igual. Lo importante es desarrollar tolerancia, respeto, confianza, apoyo mutuo y si entendemos que las diferencias en el grupo ayudan 
más bien a enriquecerlo, el resultado final siempre será mucho más productivo. Un grupo compacto siempre influye positivamente en cada 
persona ayudándole en su desarrollo personal, académico o profesional. El trabajo en equipo es sin duda un sinónimo de progreso social y 
por consiguiente, una inversión de futuro. Difícilmente podríamos sobrevivir y crear grandes cosas solos. Como conclusión, solo queremos 
dejar un mensaje de unión y respeto, ¡para que nuestra sociedad pueda progresar con optimismo por el camino correcto!

PRESSUPOSTOS. Podria ser que quan llegiu ja tinguem pressupostos pel 2013. Quan escric han estat aprovats inicialment pel Ple amb el vot 
contrari d’Esquerra. Fer un pressupost és fàcil. Ingressos, despeses, i que els números lliguin. Fer-lo bé ja és més difícil. Per les informaci-
ons que des de fora del govern he pogut tenir, al 2012 hem acomplert amb escreix els ingressos previstos, i aconseguim una important con-
tenció de la despesa municipal. Aquests van ser els pressupostos fets per Esquerra. Pel que fa als del 2013, veiem insuficients  les despeses 
previstes. Han desaparegut partides importants que havíem reservat perquè (com acostumava a passar) no es poguessin gastar en d’altres 
coses. Per això, vàrem demanar formalment al desembre del 2012 que aquestes partides es reservin també al 2013. No sabem encara si ens 
han fet cas o no, però algun dia haurem  de pagar els milions que devem, alguns a veïns nostres. Quan el gat no hi és... 

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

2013 MÉS IMPOSTOS I SANCIONS. Hem finalitzat l’any 2012 amb més atur i les xifres no milloren ja que al desembre de 2012 teníem 1.833 
persones a l’atur. Això, es deu a que les polítiques dutes a terme pel Govern de CIU-PSC-PP-Vanesa, i d’ERC no han resultat ser fructuoses, 
donat que no s’ha reactivat en cap moment el comerç local, agrícola, empresarial ni el teixit industrial que tenim, però si que s’incrementen 
els impostos, i en el pressupost del 2013 no es preveu fer cap inversió. No es porta a terme cap política de creació de llocs de treball ni de 
creació d’empreses. Aquest darrer any l’Ajuntament ha incrementat les inspeccions de totes les activitats del municipi amb sancions econò-
miques, inclús amb sancions de tancament, però per contra no apliquen polítiques que facilitin la creació d’empreses com reduir les taxes 
de llicències d’activitats. La política del sr. Colomé és de recaptar augmentant impostos i sancionant, i això implica tancament d’empreses.



Diumenge
Diumenge de Rams. 
Benedicció de rams i eucaristia
10.45 h Església de Sant Francesc d’Assís 
11 h Església de Santa Coloma de Marata 
12 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall 
13 h Església de Sant Mamet de Corró d’Amunt
18 h Viacrucis a l’Església de Santa Eulàlia de 
Corró d’Avall

01

Dimarts
Dimarts Sant 
20 h Celebració comunitària del perdó a l’Esglé-
sia de Sant Francesc d’Assís

03

Dijous
Dijous Sant
17 h Església de Santa Coloma de Marata 
19 h Església de Sant Francesc d’Assís
20 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
20.30 h Església de Sant Mamet de Corró 
d’Amunt 
22 h Hora Santa a l’Església de Sant Francesc 
d’Assís

05

Divendres
9 h Sortida al Mercat Medieval de Santa Maria de 
Besora amb vehicles clàssics. 
Inscripcions: 620 239 406. 
Org. Clàssic Car Les Franqueses. 
Col·l. Aj. de Santa Maria de Besora

Divendres Sant. Viacrucis 
9 h Església de Santa Coloma de Marata
11 h Església de Sant Francesc d’Assís 
20 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall 
21 h Església de Sant Mamet de Corró d’Amunt

Celebració de la Passió del Senyor
10 h Laudes a l’Església de Santa Eulàlia de 
Corró d’Avall
11 h Església de Sant Mamet de Corró d’Amunt 
17 h Església de Santa Coloma de Marata
18 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall 
19 h Església de Sant Francesc d’Assís 

06

Dissabte
Dissabte Sant de la Sepultura del Senyor 
20 h Església de Sant Mamet de Corró d’Amunt
22 h Església de Santa Coloma de Marata 
22 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
22 h Església de Sant Francesc d’Assís

07

Diumenge
Diumenge de Pasqua de la Resurrecció del 
Senyor
8.30 h Església de Sant Mamet de Corró 
d’Amunt 
11 h Església de Santa Coloma de Marata 
11 h Església de Sant Francesc d’Assís
12 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

08

Dilluns
19 h “No et vesteixis per sopar” a càrrec del Grup 
de Teatre Nacional del Tenes. 
2 €/persona. Al Casal Parroquial de Llerona. 
Org. Festes Laurona

14 h Caramelles. Dinar de Caramelles (12 €, 10 € 
pels socis, 8 € nens). 
16 h Cantada de Caramelles i Ball amb Ferran 
Sinatra (actes gratuïts). 
Inscripcions pel dinar: Maria Àngels 649 030 820 
o Martí 637 793 553. 
A les Antigues Escoles de Corró d’Amunt. 
Org. AV de Sant Mamet de Corró d’Amunt

09

Dijous
De 17.30 a 19 h. Xerrada: “Com escollir Escola 
Bressol” a càrrec de Maria Carme Llobet, mes-
tre d’Educació Infantil i mare de tres fills. 
Aula 1 del Centre Cultural de Bellavista. 
Org. Associació Espai Nadó Les Franqueses, 
Grup de Lactància i Criança Respectuosa

18 h Espais de lectura. Visita de l’autor Jordi 
Solé amb el comentari del seu llibre Barcelona 
Far West. 
A la sala d’actes de la Biblioteca Municipal

12

Dissabte
21 h Cloenda VI Mostra d’Arts Escèniques “Fes-
tival dels amateurs” gener – abril 2012. 
Enchanté a càrrec de Divinas. 
Preu: 6 €. Preu reduït: 5 €. 
Al Teatre Auditori de Bellavista

14

Diumenge
De 8 a 14 h Caminada Popular 2012 i Concurs  
de fotografia. 
Al pavelló poliesportiu de Corró d’Avall
12 h Parada de llibres i sardanes amb la Cobla 
Premià. A la plaça de Marata. 
Org. Centre Cultural de Marata

15

Dimarts
18 h Risoteràpia per aturats. Activitat gratuïta. 
Al Centre Cultural de Bellavista, aula 2. 
Més informació: tel. 938 404 624 
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

17

Dimecres
11 h “Passejant a Gruby”. Espectacle al carrer 
de sensibilització ciutadana  referent a la recolli-
da de les deposicions dels animals de companyia. 
Al Mercat de Bellavista (carrer Aragó) i altres 
punts del barri. Més informació: 
pladebarrisbellavista@lesfranqueses.cat. 
Col·l. Dep. de Territori i Sostenibilitat de la Gene-
ralitat de Catalunya i Diputació de Barcelona 

18 h Taula rodona: Reptes de la dona a la ma-
duresa. Pica-pica al final de l’acte. Inscripcions 
obertes. Al carrer Cardedeu, 11,  Bellavista. 
Org. Associació Educativa Espírall

18

Dijous
De 9 a 13 h Trobada d’iniciació a la dansa. Al 
pavelló poliesportiu de Corró d’Avall
De 17.30 a 19 h La Rotllana: parlem de…”Llibres 
que ens acompanyen en la criança i volem reco-
manar”. Aula 1 del Centre Cultural de Bellavista. 
Org. Associació Espai Nadó Les Franqueses, 
Grup de Lactància i Criança Respectuosa

19

Dissabte
10 h XIX Cros Joan Sanpera i arrossada. Tiquet 
arrossada : 7 € adults i 4 € nens (socis AMPA) i 
10 € adults i 5 € nens (no socis). 
Inscripcions pel cros: a les classes a través dels 
tutors i dels mestres d’Educació Física. Al pati de 
l’escola Joan Sanpera. 
Org. AMPA Escola Joan Sanpera

De 15 a 18 h Tallers i activitats per infants i les 
seves famílies. A la plaça Major de Bellavista. 
Org. Associació d’Ajuda Social Maná
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Javier Alvarez
Portaveu del Grup Municipal Partit Popular

Angel Profitós
Portaveu del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya

Angel Profitós
Portaveu del Grup Municipal Unió de Pobles de Les Franqeses

Josep Badia
Portaveu del Grup Municipal Plataforma per Catalunya
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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

Venda d’entrades 1 h abans a les taquilles dels teatres
Preu: 7 € / 6 € 
Informació: 938 466 506 / www.lesfranqueses.cat 

Organitza Col·labora

Teatre-Auditori de Bellavista
Carrer Astúries, 1. Bellavista / 938 405 782

El cafè de la Marina Quatre per Quatre 

2 de febrer 22 h Teatre-Auditori Bellavista

Comèdia. 2 h 15 min

Sagarra retrata en aquesta obra uns personatges i una època pretè-
rita -any 1933- de la Costa Brava empordanesa i ens fa reviure en un 
cafè de mariners la historia d’una dona jove, Caterina, amb un secret 
inconfessable que viu amb amargor el casament de la germana i, a 
l’hora, amb preocupació la perspectiva d’un matrimoni de conveni-
ència acordat pel seu pare. Ella estima un pescador amb qui voldria 
compartir la seva felicitat i el seu somni de llibertat.

Autor: Josep Maria de Sagarra 
Direcció: Frederic Roda

Cancun Grup de Teatre Nyoca
16 de febrer 21 h Teatre-Auditori Bellavista

Comèdia. 1 h 44 min

L’atzar és el gran tema de Cancun. Que visquem com visquem és fruit 
de les circumstàncies de la nostra vida i res no ha estat escrit. Sense 
un fet fortuït ocorregut en el passat, una nit de Sant Joan, ara les 
dues parelles protagonistes no serien a Cancun. Una comèdia negra 
que posa a prova la vulnerabilitat de l’ésser humà.

Autor: Jordi Galceran
Direcció: Joan Monells



Diumenge
17 h Sant Jordi. Roses i llibres, xocolatada, jocs 
infantils, IX Concurs del Cartell de Festa Major i 
ballada de sardanes. A les Antigues Escoles de 
Corró d’Amunt. Org. AV de Sant Mamet de Corró 
d’Amunt
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De 15 a 22 h STEP 2 STEP Competició musical. Al 
pavelló poliesportiu de Corró d’Avall

16.30 h Festa de la Primavera “Primera Pedala-
da Popular de Llerona”. Posteriorment berenar 
per tothom. Recorregut de 10 km apte per a totes 
les edats. Consell de Poble de Llerona. Org. 
Festes Laurona

Dijous
De 17.30 a 19 h Juguem! “Contes exprés”. 
Inscripcions: places limitades (preferència socis/
es). Confirmar assistència a: lesfranqueses.
espai.nado@gmail.com. Aula 1 del Centre Cul-
tural de Bellavista. Org. Associació Espai Nadó 
Les Franqueses, Grup de Lactància i Criança 
Respectuosa

17.30 h  L’Hora del conte. “La maleta de Sant 
Jordi i altres contes” a càrrec de Gisela Llimona. 
Recomanat a partir de  4 anys. A la Biblioteca 
Municipal

26

Dissabte
11 h Presentació del llibre. “De la felicidad y los 
hijos” de Miguel Steiner. A la sala d’actes de la 
Biblioteca Municipal 

28

SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL 
- ESPAI ZERO
Presentació de dibuixos Sergi Garriga a 
l’Espai d’Art Jove.

Masia Can Ribas – Centre de Recursos 
Agraris: Taller club de feina, Curs d’admi-
nistratiu i Curs de Tècnic informàtic.

Curset d’Excel (nivell mitjà)

Curset de sardanes

Centre d’Art i Noves Tecnologies Can Font

MÉS INFORMACIÓ A LA WEB:
www.lesfranqueses.cat

exposicions, 
cursos i tallers

activitats

Dilluns
A la Plaça de l’Espolsada

De 9.30 a 14 h i de 16.30 a 20.30 Parades de 
roses i llibres de la Biblioteca Municipal. 
Juguem als escacs amb el Club d’Escacs

11 h De Mortimers presenta La Llegenda 
representació adreçada a les escoles 

16.30 h Taller de roses de plastilina per a 
nens, a càrrec de la Residència per a la gent 
gran Palau. Parada de l’entitat Huérfanos 
literarios i del Centre d’Art i Noves Tecnolo-
gies Can Font

16.30 h Exhibició de sardanes dels més 
menuts (alumnes EBM Cavall Fort i EBM Les 
Tres Bessones) 

17 h De Mortimers presenta La Llegenda  
espectacle per a públic familiar   

17 h Tallers: Punt de llibre del Centenari a 
càrrec del Casal Infantil de Corró d’Avall, 
de Papiroflèxia de roses i dracs a càrrec del 
Centre de Joves de Corró d’Avall i de Maqui-
llatge de St. Jordi, dracs i roses a càrrec del 
Centre de joves de Bellavista

17.30 h Signatura de llibres pels autors. 
Parada d’artesania del Centre de joves de 
Bellavista

18.30 h Lliurament de premis del 22è Con-
curs Literari de Sant Jordi.                     

20 h Escenifica’t: No es venen per sepa-
rat. Poesia i música  amb Judit Ortiz i Laia 
Centelles  

Altres activitats 
19.30 h Sorteig dels premis de la gimcana i 
del concurs de dibuix, de la campanya  d’Edu-
cació Viària 

CASALS INFANTILS MUNICIPALS DE SET-
MANA SANTA
Nascuts entre 2000 i 2008. De 9 a 13 h. Indivi-
dual: 41,50 €. 2n germà: 36,50 €.  
Inscripcions obertes
- Casal Infantil municipal de Corró d’Avall
- Casal Infantil municipal de Bellavista. 
- Sortida Clar de lluna a Santa Maria de 
Palautordera

CASALS INFANTILS MUNICIPALS
De setembre de 2011 a juny de 2012. De 3 a 11 
anys. Servei recollida a l’escola. De dilluns a 
divendres de 16.30 a 18.30 h.
 
ACTIVITATS ESPORTIVES DE SETMANA 
SANTA
- II Campus de Bàsquet. 2, 3, 4 i 5 d’abril. 
- I Campus de Futbol. 2, 3, 4, 5 i 6 d’abril. 
- I Torneig de Futbol Base. 6, 7 i 8 d’arbril. 
- XXII Tecnificació de Futbol. 2, 3, 4 i 5 d’abril. 

CENTRE MUNICIPAL DE JOVES DE CORRÓ 
D’AVALL I DE BELLAVISTA 
De setembre de 2011 a juny de 2012. A partir 
de 12 anys. Matrícula de 10 € anuals. Inscrip-
cions obertes
- RUTA GR92 de Portbou a Cadaquès. 
2, 3 i 4 d’abril. 
- Cursos del casal de Corró d’Avall
Del 10 d’abril al 22 de juny. 
- Cursos del casal de Bellavista 
Del 10 d’abril al 22 de juny. 
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“Per l’abril cada gota val per mil i 

el blat s’estira com un fil”

1717
17

Javier Alvarez
Portaveu del Grup Municipal Partit Popular

Angel Profitós
Portaveu del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya

Angel Profitós
Portaveu del Grup Municipal Unió de Pobles de Les Franqeses

Josep Badia
Portaveu del Grup Municipal Plataforma per Catalunya
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ VII Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars ]

                  Temporada gener-març 2013

Venda d’entrades 1 h abans a les taquilles dels teatres
Preu: 4,50 € / 3,50 € 
Informació: 938 466 506 / www.lesfranqueses.cat 

Toc toc La Xicana

2 de febrer 18 h Casal Cultural Corró d’Avall

Espectacle de màgia còmica

La Xicana és una pallassa tendre i innocent que vol fer màgia però 
sempre s’equivoca. Realitza tot una sèrie de jocs on el més impor-
tant és el seu desenvolupament amb la participació de tots els assis-
tents (infants i adults) fins arribar a l’efecte màgic..

Creació, pallassa i maga: Anna Montserrat

Organitza Col·labora

Teatre-Auditori de Bellavista
Carrer Astúries, 1. Bellavista / 938 405 782

Casal Cultural de Corró d’Avall
Avinguda de Santa Eulàlia, s/n. Corró d’Avall 

Per un instant La Tresca i 
Xirriquiteula Teatre
23 de febrer 18 h Teatre-Auditori Bellavista

Concert teatralitzat per a tota la família

Per un instant... en Jordi, en Toni i en Claudi mostren els seus re-
cords, els seus somnis, les seves dèries i, sobretot, les seves can-
çons. Un concert teatralitzat per a tota la família, nascut de les can-
çons de la Tresca i la Verdesca i portat a escena per Xirriquiteula.

Direcció: Iolanda Llansó
Intèrprets: Toni López, Jordi López i Claudi Llobet



[ agenda ]
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03 diumenge
Mitja Marató Granollers-Les Franqueses-La 

Garriga. Cursa de 21 km, amb la previsió d’uns 

12.000 participants. Infomació: www.lamitja.cat

10-14 h Granollers-Les Franqueses-La Garriga 

Org. La Mitja Marató

Combo Escola Municipal de Música Claudi Ari-

many a La Mitja Marató. Es tocaran uns temes 

mentre passen els participants de La Mitja 

11 h Plaça de l’Ajuntament

Org. La Mitja Marató i Escola Municipal de Músi-

ca Claudi Arimany 

05 dimarts

07 dijous
Espais de lectura. La princesa de Jade de Coia 

Valls

18 h Biblioteca Municipal

08 divendres
XVII Nit de l’Esport. Es premiaran els millors 

esportistes de les Franqueses, així com els 

mèrits col·lectius i els reconeixements especials 

a persones vinculades amb el món de l’esport 

franquesí. Informació: Patronat Municipal d’Es-

ports / 938 467 083

21-02 h Hotel Ciutat de Granollers 

13 dimecres
Xerrada: “El poder del sentit de l’humor en la 

recerca de feina”. La dinàmica del riure és una 

experiència grupal on s’utilitzen els principis de 

la intel·ligència emocional i l’humor. Inscripci-

ons: cal confirmar assistència al 938 404 624 / 

938 405 780. Subjecte a un mínim d’assistència

18-19 h Centre Cultural de Bellavista

Org. Servei d’Informació Juvenil, ESPAI ZERO

Col·l. Oficina Jove del Vallès Oriental

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. Inscrip-

cions: 938 710 621 (Glòria Puig)

9-11 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt 

Sessió de Cinema clàssic amb la projecció de 

la pel·lícula Bola de fuego del director Howard 

Hawks

17.30 h Teatre-Auditori de Bellavista 

Hora del conte especial nadons.Ballmanetes a 

càrrec de Montse Dulcet, rondellaire.

17.30 h Sala de Lectura de Can Ganduxer

09 dissabte
Carnestoltes amb xocolatada i tallers de manu-

alitats i ball 

11-13.30 h Pati de l’Escola Joan Sanpera i Torras 

Org. AMPA Escola Joan Sanpera i Torras

17 diumenge
Pedalada l’aventura és l’aventura. Cursa de BTT. 

Cursa d’esbarjo de 25 km i cursa d’aventura 40 

km. Informació: President de la Unió Ciclista les 

Franqueses Toni Serra / 629 792 128

9-14 h Parc de Milpins de Corró d’Avall

Org. Unió Ciclista les Franqueses

Calçotada Popular Memorial Pere Pou. 

Informació: www.cellerona.com / 629 480 214

12-15 h Consell del Poble de Llerona

Org. Club Esportiu Llerona 

23 dissabte
 Visita a la planta de tractament de residus 

orgànics del Vallès Oriental (activitat gratuïta, 

inclou el desplaçament en autocar)

10 h Sortida en autocar de la plaça de l’Ajunta-

ment, parada a la plaça d’Espanya de Bellavista

10.30 h Benvinguda i presentació (15 minuts) i 

seguidament visita guiada a la planta on es podrà 

observar el procés de transformació de la matè-

ria orgànica en energia (biogàs) i compost. 

12.30 h Tornada en autocar 

Org. Consorci per a la Gestió de Residus del VO

Espectable musical a càrrec del grup Flors i 

Violes 

17.30 h Casal Cultural de Corró d’Avall

21 dijous
Concert del mes. Concert dels alumnes d’ins-

trument de l’Escola Municipal de Música Claudi 

Arimany 

18.30 h Auditori de l’Escola Municipal de Música

Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany 

24 diumenge
Sortida naturalista: Aiguafreda-Riera Picame-

na-El Brull. Cal portar dinar. 

Inscripcions: acc@lacivica.com 

08.15 h A l’estació de tren de les Franqueses 

(Corró d’Avall). Tornada a les 17.20 h

Org. La Cívica de Corró d’Avall 

28 dijous
Hora del conte. Rondalles d’Andersen a càrrec 

d’Eva Gonzalez, narradora oral i actriu

17.30 h Biblioteca Municipal

Sortida Eurolliga de Bàsquet FC Barcelona-

Mhimki Moscú. Sortida anual dels equips de 

l’Escola de Bàsquet del Patronat Municipal 

d’Esports. Informació: Oficina del PME / 938 467 

083 / www.lesfranqueses.cat/esports 

20.45-22.45 h Palau Blaugrana de Barcelona

ASSOCIACIÓ ESPAI NADÓ LES FRANQUESES

Activitats els dijous del mes de febrer

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

Bellavista

7 de febrer: Taller de maquillatge per a 

nadons

14 de febrer: Juguem! amb capses

21 de febrer: Taller d’interpretació del dibuix 

infantil

28 de febrer: Taller de creació amb família

Org. Associació Espai Nadó Les Franqueses, 

Grup de Lactància i Criança Respectuosa
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“De tard o de primer, 

Carnestoltes pel febrer”

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. Espai on 

els joves es poden reunir, fer treballs en grup, 

deures i estudiar, sempre amb l’ajuda dels 

monitors. Inscripcions: obertes. Places limi-

tades. Informació: Centre Municipal de Joves 

de Bellavista / 938 405 781 o Centre Municipal 

de Joves de Corró d’Avall / 938 404 967. 

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 Bella-

vista. Espai de recerca d’informació i tràmits 

per Internet. Tràmits de carnets internacio-

nals d’alberguistes, estudiant, professor, etc. 

Servei d’informació i assessorament sobre 

ensenyament i formació. Informació: Servei 

d’Informació Juvenil / 938 404 624 / pij.fran-

queses@lesfranqueses.cat 

TALLER CLUB DE FEINA

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

de Recursos Agraris

- Recerca de feina i introducció de dades a 

borses de treball

- Elaboració de C.V. i correu electrònic

CURSOS DE FORMACIÓ MASIA DE CAN 

RIBAS-CENTRE DE RECURSOS AGRARIS

Ús i aplicació Facebook i Twitter (3 hores)

Inici: 14 de gener. 9.30-12.30 h 

Inscripcions: obertes. Informació: Masia de 

Can Ribas-Centre de Recursos Agraris / 938 

443 040 

CURSOS A CORRÓ D’AMUNT

Curs de pintura. Plans individualitzats. 

Preu: 22 €/mes, una sessió setmanal o 32€/

mes, dues sessions setmanals. Inscripcions: 

679 309 005 (Elisa Martínez) 

3 de gener-28 de març. Dilluns i dijous, 17-19 h

Curs de tai-txi. Preu: 30 €/trimestre. Ins-

cripcions: 938 710 680 / 649 030 820 (Maria 

Àngels Pou)  

8 de gener-26 de març. Dimarts, 18.45-19.45 h

Curs de sardanes. Sessions teòriques i 

pràctiques. Gratuït. Inscripcions: 938 710 680 

/ 649 030 820 (Maria Àngels Pou) 

11 de gener-22 de març. Divendres, 17-18 h

Curs de cant coral. Sessions teòriques i 

pràctiques. Preu: 20€/trimestre. Inscripci-

ons: 609 120 832 (Rosa Estrada)

11 de gener-22 de març. Divendres, 21-22 h

Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. AAVV Sant Mamet de Corró d’Amunt 

Els actes de l’agenda queden subjectes a possi-

bles canvis. Consulteu la web municipal

MÉS INFORMACIÓ: 

www.lesfranqueses.cat 

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS OBERTS 

AL PÚBLIC

Diumenges 3, 10, 17 i 24 de febrer

10.30-13.30 h Circuit de Cal Gavatx

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris VIA OBERTA

PROGRAMA DE CAMINADES “BELLAVISTA, 

PAS A PAS”

Caminades suaus i assequibles per a tothom 

d’1 h i acompanyats d’un monitor. Inscripci-

ons: Oficina del Pla de Barris de Bellavista / 

938 616 221 o Patronat Municipal d’Esports / 

938 467 083

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

CARNESTOLTES 2013

9 dissabte

Les Franqueses del Vallès 

16.30 h Xocolatada a la plaça de l’Ajuntament

17.15 h Trobada de comparses a la plaça de 

l’Ajuntament

17.30 h Inici de la rua. Recorregut: rambla i 

ctra. de Ribes, ctra. de Cànoves, c/ Sant Ponç 

18.45 h Arribada de les comparses a la plaça 

de l’Espolsada

19 h Animació amb Mucircucs a la plaça de 

l’Espolsada

19.15 h Lliurament de premis del Concurs de 

Comparses a la plaça de l’Espolsada

19.30 h Ball final a la plaça de l’Espolsada 

Llerona

17.30 h   Música per moure el cos i berenar 

per a tothom. No et deixis la disfressa a casa!. 

Al Consell del Poble de Llerona

Org. Festes Laurona

Corró d’Amunt

18 h Concurs de disfresses (grans i petits), 

ball de Carnestoltes i berenar (tiquet del 

berenar: 5 euros) a les Antigues Escoles de 

Corró d’Amunt

Org. AAVV Sant Mamet de Corró d’Amunt

HORARI EXTRAORDINARI DE LA SALA 

D’ESTUDI DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Amb l’arribada dels exàmens, a partir del 2 de 

gener i fins el 15 de febrer, la Biblioteca Muni-

cipal amplia l’horari de la seva Sala d’Estudi

Matins: dimarts, dimecres, dissabtes i diu-

menges de 10 a 14 h

Tardes: de dilluns a diumenge de 16 a 22 h

Dissabte 5 de gener, la Sala d’Estudi estarà 

tancada durant la tarda

Diumenge 6 de gener, la Sala d’Estudi estarà 

tancada tot el dia

Dissabtes tarda i diumenges tot el dia: en-

trada per la cafeteria del Centre Cultural de 

Bellavista (Carrer Navarra)

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. Per infants de 3 

a 11 anys. Manualitats, jocs, ludoteca, contes, 

danses, cançons, xanques, excursions, festes 

populars, convivències, etc. Inscripcions: 

obertes. Places limitades. Informació: Casal 

Infantil Municipal de Bellavista / 938 405 781 o 

Casal Infantil Municipal de Corró d’Avall / 938 

466 506. Org. Casals Infantils Municipals




