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

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

[ editorial ]

[ sumari ]
Acabem el 2012 de la millor manera
possible, amb una bona gestió en diversos temes que ajuden a posar ordre a
les arques de l’Ajuntament. Hem signat
un nou conveni amb l’empresa SEAE,
concessionària del Complex Esportiu
Municipal, que ens farà doblar els ingressos que rebrem fins al 2018. La societat municipal Les Franqueses Entorn
Verd ha rebut la devolució per part d’Hisenda d’1.286.631 euros en concepte de
deute d’IVA de la declaració del 2011 i
la Generalitat també ha abonat la subvenció pendent de l’escola Camins que
pujava prop de 3 milions d’euros.
El cobrament de l’IVA endarrerit, amb
els interessos corresponents i la subvenció de l’escola Camins pugen a més
de 4 milions d’euros i signifiquen una
gran notícia per a l’economia de l’Ajuntament. El conveni nou amb l’empresa
SEAE suposarà rebre 945.000 euros fins
l’any 2018 en comptes dels 380.000 euros inicials.

Hi ha èpoques en les quals les administracions poden fer moltes inversions, moltes actuacions, però no ens trobem en aquesta situació. Això no singifica que a les Franqueses
ens quedem amb els braços creuats, tot el contrari, encara treballem més per trobar
fòrmules imaginatives i recursos que ens permetin seguir millorant el municipi en tot
allò que necessita.

04-11
ACTUALITAT
Hisenda retorna a Entorn Verd més d’1
milió d’euros d’IVA i la Generalitat abona el deute pendent de l’escola Camins

12-13
CONTE DE
NADAL

14-15
GRUPS
POLÍTICS

La bona gestió en aquests temes penso que té un gran valor per a l’Ajuntament i per a
tots els ciutadans i ciutadanes de les Franqueses que són el veritable motiu que impulsa
la feina que realitzem des de l’equip de govern.
Permeteu-me que finalitzi aquestes línies amb el desig per a tots els franquesins i franquesines d’un molt bon Nadal i feliç 2013. Us convido a participar i a gaudir amb la família
de les activitats que s’organitzaran aquests dies: els Pastorets, el Pessebre Vivent, el
Concert d’Any Nou, les Cavalcaldes de Reis, la Fira Mercat de Nadal i la Fira d’Entitats,
entre d’altres actes.

16-19
AGENDA

Bon Nadal i feliç any nou.

Francesc Colomé i Tenas Alcalde

Centenari de l’edifici de l’Ajuntament
2a Festa de la Mongeta del Ganxet
V Festa de la Diversitat
XVII Fira Mercat de Nadal
VIII Fira d’Entitats
Pessebre Vivent
V Parc de Nadal
Do, Re, Mi, Els Pastorets
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[ actualitat ]
Hisenda retorna a Entorn Verd més
d’1 milió d’euros de deute d’IVA
La Generalitat abona la subvenció pendent de l’escola Camins
per un import de prop de 3 milions d’euros

P. Segura

Ordre a les
arques de
l’Ajuntament

El cobrament de l’IVA d’Entorn Verd i la subvenció pendent de l’escola Camins pugen a més de 4 milions d’euros

E

l 12 de novembre la Delegació d’Hisenda va retornar a la societat mercantil municipal Les Franqueses Entorn Verd, SA el deute d’IVA que mantenia de la declaració de l’exercici 2011 i que pujava a un
total d’1.286.631 euros.
El deute corresponia a l’excés d’IVA ingressat per la societat i ha comportat greus tensions de
tresoreria per a la societat municipal.

Documentació correcta
Donat l’elevat import reclamat a Hisenda, el Servei de Gestió Tributària va demanar a Les Franqueses Entorn Verd, SA tot un seguit de documentació, com ara Llibres de Registre de Factures Emeses i Rebudes,
Llibres de Registre d’Inversions així com la justificació de les operacions realitzades. La documentació es
va entregar dins del termini sol·licitat sent tot conforme. Per aquest motiu, va ser correcta la devolució a
favor de la societat municipal.
A part de l’ingrés de l’import reclamat d’1.269.463 euros, la Delegació d’Hisenda també va ingressar
17.168 euros, en concepte d’interessos de demora pel retard en el pagament.
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Els cobraments de
l’IVA per part d’Hisenda
a Les Franqueses Entorn
Verd i la subveció pendent de la Generalitat de
l’escola Camins importen més de 4 milions
d’euros a l’Ajuntamnet;
una excel·lent notícia per
a la hisenda municipal.
L’alcalde de les
Franqueses, Francesc
Colomé, subratlla la
bona gestió en aquests
dos temes, a l’igual que
amb la negociació del
nou conveni signat amb
l’empresa SEAE que
gestiona el Complex
Esportiu Municipal de
les Franqueses: “L’Ajuntament té un forat global
i per això en l’actualitat
és tant important la bona
gestió. Amb el conveni
signat amb SEAE, amb el
retorn de l’IVA per part
d’Hisenda a Entorn Verd
o de la subvenció per la
construcció de l’escola
Camins per part de la
Generalitat, mica en
mica posem ordre a les
arques de l’Ajuntament
de les Franqueses, que
estaven molt malmeses”

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Cobrament de la subvenció per la construcció de l’escola Camins
D’altra banda la Generalitat va complir finalment amb el pagament
del conveni que es va formalitzar al seu moment per tal construir
l’escola Camins de Corró d’Avall.
Aquest conveni preveia el pagament de tota l’escola entre els
anys 2010 i 2011. Tot i això, a data de 31 de desembre de 2011 encara

restaven pendents d’ingresar a l’Ajuntament 2.866.399,97 euros.
Després de les diferents gestions i reclamacions, la Generalitat es va comprometre amb l’alcalde Francesc Colomé a fer-se
càrrec del pagament abans de final d’any. Aquest compromís es
va fer realitat el passat 31 d’octubre ja que es va abonar la totalitat
del deute.

S’aproven les ordenances fiscals de 2013

Impost sobre Béns Immobles (IBI)
La proposta d’increment de l’IBI és del 3,9%. Aquest impost suposa
la prinicipal partida d’ingressos de despesa corrent de l’Ajuntament
i l’any passat va tenir una pujada del 4,5%.
Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
Increment de l’impost anomenat IAE és d’un 3,9%. Amb l’objectiu
de fomentar la dinamització econòmica del municipi s’han establert
nous beneficis fiscals. Així, les indústries instal·lades al nucli urbà
que es traslladin a un polígon industrial disposaran d’una bonificació
del 25% en la taxa. També podràn haver-hi exempcions de la quota
a empreses que creïn activitats econòmiques, joves emprenedors,
bonificacions d’un 50% a persones en atur que obrin un negoci o bonificacions per la utilització d’energies renovables, reutilització de
residus o aigües residuals.
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
La taxa IVTM no registra cap increment.
Taxa de recollida d’escombraries
La taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals
puja un 3,9%. S’estableixen quotes amb tarifes reduïdes del 6 i el 12%
per a una millor gestió de l’ús de la deixalleria.
Preus públics
Al Viver d’Empreses es redueixen els preus dels lloguers per mantenir-los atractius. Els preus dels serveis del Patronat Municipal
d’Esports s’incrementen un 3,9%. La prestació del servei de teleassistència domiciliària també té un increment del 3,9%.

P. Segura

E

l ple ordinari celebrat el dijous 25 d’octubre a les Franqueses
del Vallès va aprovar provisionalment les ordenances fiscals
per a l’exercici de 2013. L’aprovació va comptar amb els 10
vots a favor de l’equip de govern, 6 vots en contra, de CpF, LFI
i PxC, i 1 abstenció d’ERC.
L’alcalde Francesc Colomé va indicar que aquest any s’ha de fer
l’actualització, “encara que no ens vingui de gust”, i va recordar que
en tres dels últims cinc anys, no hi ha hagut pujades per la qual cosa
“la pressió fiscal a les Franqueses ha estat d’un 50% menor a altres
municipis en aquest període”.
Un altre aspecte destacat pel regidor d’Activitats, Habitatge i Pla
de Barris, Juan Antonio Marín, van ser les bonificacions i els beneficis
fiscals per fomentar “el dinamisme econòmic del municipi”.
La pujada general de les ordenances de 2013 és del 3,9%,
que és l’evolució de l’Índex General de Preus al Consum (IPC) de
Catalunya de setembre del 2011 a setembre del 2012 tot i que en
alguns casos no hi ha increment, com l’impost sobre vehicles, que
no puja.

Les ordenances es van aprovar al ple celebrat al mes d’octubre

Altres taxes
Les ordenances fiscals de 2013 també estableixen un increment del
3,9% en les taxes per serveis administratius, prestació de serveis en
cementiris, impost sobre construccions, instal·lacions i obres, retirada de vehicles, ocupació de sòl, ocupació de terrenys d’ús públic,
guals d’entrades de vehicles o ocupació de terrenys d’ús públic amb
taules i cadires.
Reduccions significatives
L’alcalde Francesc Colomé es va mostrar obert a recollir les al·legacions que presentin els grups municipals durant el període d’exTip!
posició pública de les ordenances fiscals
de 2013, insistint en les
bonificacions que es contemplen com la baixada de preus dels locals
del Viver d’Empreses o en les llicències d’activitats.
En aquest sentit, el regidor d’Activitats, Habitatge i Pla de
Barris, Juan Antonio Marín, va recordar que les taxes s’ajusten a
l’actual situació de crisi i va posar d’exemple que al 2007 la llicència
d’obertura d’un establiment costava 1.689 euros i al 2013 serà de
només de 711 euros.
Per a la regidora de CpF Núria Claveria, les ordenances fiscals
del 2013 mostren poca sensibilitat del Consistori en les seves
decisions econòmiques i va demanar deixar-les com estaven l’any
passat.
El regidor de LFI Ferran Gontán, va manifestar que no s’augmenti l’IBI. Pel que fa a la taxa d’escombraries va sol·licitar que no
es cobri pel tamany de l’habitatge sinó pel nombre de persones que
generen residus.
Ángel Profitós, regidor d’ERC, també va demanar que es congeli
l’IBI perquè pot tornar a haver-hi un increment per part de l’Estat.

El ple d’octubre va adoptar el criteri d’actualització de les ordenances de 2013 d’acord amb l’IPC de Catalunya i d’atorgar bonificacions
per ajudar a incentivar el dinamisme econòmic de les Franqueses
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[ actualitat ]
Telefónica estudiarà la viabilitat d’instal·lar
banda ampla als polígons industrials
Es vol agilitzar la implantació de fibra òptica a les zones urbanes

Es signa la modificació
del conveni de gestió del
Complex Esportiu Municipal

E

l passat 13 de novembre es va fer la signatura de modificació de contracte del conveni
entre l’Ajuntament i l’empresa SEAE, SA que gestiona el Complex Esportiu Municipal
de les Franqueses del Vallès (CEM). L’acord suposa un nou sistema de retribució en
l’import que abona l’empresa concessionària al Consistori, amb una xifra que dobla
els ingressos que es rebien fins ara.
El nou sistema manté el cànon del 50% dels beneficis obtinguts cada any, però inclou
la suma d’un tram fix i d’un tram variable, amb un import mínim anual molt superior al
que s’abonava en els darrers anys. Així, en aquest any 2012, es passa d’uns ingressos de
51.000 euros a 120.000 euros. El cànon mínim a abonar a l’Ajuntament fins al 2018, any de
la finalització del conveni, serà de 945.000 euros en comptes dels 379.147 euros de tram fix
que establia el conveni anterior. L’acord modifica els espais gestionats per l’empresa, amb la
inclusió de les 3 pistes de pàdel de la zona esportiva municipal de Corró d’Avall.
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Àrea d’Obres i Serveis

D’altra banda, Telefónica pretén destinar part de les
properes inversions
a realitzar estudis
per
instal·lar
fibra òptica a les
zones urbanes de
les
Franqueses,
Granollers, la Roca i
Canovelles. Tot i que
no es van concretar
dates, el Conseller
delegat va afirmar
que treballen perquè
La reunió es va tenir lloc a la Torre Telefónica
aquest servei sigui
operatiu l’any 2015, si no hi ha impediments al respecte.
Pel que fa a la cobertura de telefonia mòbil, es va exposar la
deficiència que pateixen les zones no urbanes com l’urbanització
de Milpins, Marata i Corró d’Amunt. Així va acordar-se agilitzar un
conveni de 2007 entre l’Ajuntament i telefónica per instal·lar una
antena de telefonia a la zona industrial del Pla de Llerona.

P. Segura

L

’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, i la regidora
d’Obres i Serveis, Vanessa Garcia, van reunir-se la darrera
setmana d’octubre amb el Conseller de Telefónica a Catalunya,
Ramon Salabert, i el cap de Relacions Institucionals de
Telefónica a Catalunya, Félix Les. A la reunió també hi va assistir
el director executiu de l’empresa Perception Technologies, SL,
Jordi Rodríguez, com a representant d’una empresa ubicada a
les Franqueses que requereix bones xarxes de subministrament
per connectar-se a Internet i membre de la Unió Empresarial
Intersectorial del Vallès Oriental (UEI).
La reunió va tenir lloc a la Torre Telefónica de Barcelona i va
servir per concretar les deficiències que té el municipi per accedir
a la xarxa de telecomunicacions i en particular la cobertura d’ADSL
per navegar a una velocitat competitiva a preus raonables.
Telefónica es va comprometre a estudiar la viabilitat d’implantar
banda ampla als polígons industrials del Congost i del Pla de
Llerona incloent-hi també el polígon de Canovelles de Can Castells.
Es preveu que amb un mínim d’empreses interessades, el projecte
pugui prosperar. Per aquest motiu, durant els propers mesos, la
multinacional de les telecomunicacions destinarà comercials a les
empreses instal·lades en aquestes zones industrials per conèixer la
seva opinió sobre el projecte.

Signatura del nou conveni

Oferta molt atractiva
Durant la signatura del nou conveni, per
part de l’alcalde, Francesc Colomé i l’administrador únic de SEAE, Jordi Cabanas,
es va destacar la gran oferta existent
pels usuaris. En l’actualitat el nombre
de socis del CEM es situa al voltant dels
4.200 abonats, xifra que es manté estable

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

L’Ajuntament contractarà 21 persones
en situació d’atur els propers 3 mesos

L

L’estalvi de la rebaixa del sou de l’alcalde i els regidors de les
Franqueses es destina al foment de l’ocupació
L’11 de juliol el govern de Mariano Rajoy va informar que es suprimiria la paga de Nadal dels treballadors públics, inclosos els dels ajuntaments. A mitjans de juliol l’alcalde i els regidors de les Franqueses
van reduir-se el sou, deixant de percebre la paga extraordinària de
Nadal, de la mateixa manera que s’aplicarà als treballadors municipals. A més d’aquesta eliminació de la paga de Nadal, que equival
a una reducció del 7% del sou, també es van disminuir en la mateixa
proporció les aportacions als grups municipals i les dietes i indemnitzacions dels regidors per assistències als òrgans col·legiats.
Aquest estalvi havia de servir per avançar els plans d’ocupació
local que el Govern havia projectat endegar el primer trimestre de
2013. D’aquesta manera, l’Ajuntament de les Franqueses anunciava
una futura aprovació de plans locals d’ocupació al llarg del quart
trimestre de 2012.
S’aprova la primera fase dels plans d’ocupació i programes de
col·laboració social
Durant el mes d’octubre el Consistori va aprovar la primera fase dels
plans d’ocupació i programes de col·laboració social. Es convocaran
16 places de plans d’ocupació i 5 de programes de col·laboració social. Els plans d’ocupació consistiran en la contractació de persones en situació d’atur per un període de tres mesos a mitja jornada.
Les places proposades inclouen diversos projectes com ara
l’adequació i la neteja del Parc del Falgar i la Verneda. L’alcalde de
les Franqueses, Francesc Colomé, ja va anunciar durant el procés
participatiu que els plans locals d’ocupació del Consistori tindrien
en compte que el condicionament del parc es pogués fer a través de
la contractació de persones en situació d’atur de les Franqueses.
L’Oficina de Treball gestionarà l’oferta d’ocupació i seleccionarà
les persones candidates, derivant un mínim de dues persones per
lloc de treball ofert. Finalment, l’Ajuntament, d’acord amb els criteris de selecció fixats per les àrees de Dinamització Ecnòmica i de
Polítiques Socials, procedirà a la selecció definitiva. Aquest procés
es duu a terme des del mes de novembre.

X. Solanas

’àrea de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament de les
Franqueses ha presentat uns plans locals d’ocupació i programes de col·laboració social adreçats a la contractació de
persones en situació d’atur. Les places que s’ofereixen són
per a la realització d’obres o serveis d’interès general i social.

Les places proposades inclouen l’adequació i neteja del Parc del Falgar

D’altra banda, el Consistori ha sol·licitat els ajuts, oferts pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, destinats al Programa de suport als territoris amb necessitats de reequilibri territorial
i social, als territoris amb Llei de Barris, com és el cas del Pla de
Barris de Bellavista amb el Projecte Treball als Barris.
Els plans locals d’ocupació pretenen combatre la taxa d’atur que
pateix les Franqueses a conseqüència de la crisi econòmica. Actualment, hi ha 1.832 persones en situació d’atur a les Franqueses;
representen un 17,26% de la població activiva al municipi.

Plans d’ocupació per l’últim trimestre del
2012 i pel 2013
Es preveu que amb l’estalvi del
pagament de les nòmines de l’alcalde i dels regidors i amb els
ajustos pressupostaris derivats d’uns majors ingressos i control de la despesa corrent es creïn plans d’ocupació locals al
llarg de l’últim trimestre del 2012 i pel 2013. Des del novembre
de 2012 fins al desembre de 2013, es calcula que un mínim de
60 persones de les Franqueses en situació d’atur i en dificultats d’inserció laboral puguin gaudir durant 3 mesos d’aquests
plans d’ocupació

Es presenten 113 sol·licituds per accedir
a 14 habitatges de protecció oficial

L

’Agència de l’Habitatge de Catalunya va obrir una convocatòria per adjudicar 14 pisos de protecció oficial de lloguer a les
Franqueses. Del 24 de setembre al 9 de novembre es podien
presentar les sol·licituds a l’Ajuntament de les Franqueses
a través de les seves oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania.
A la convocatòria per accedir a 14 pisos de protecció oficial de
lloguer a les Franqueses s’hi van presentar 113 sol·licituds. A partir
d’aquí, l’Agència d’Habitatge de Catalunya durà a terme un sorteig.
Els habitatges són al carrer Martí i Pol de Corró d’Avall i a la
plaça Catalunya de Bellavista. Aquestes promocions formen part del

Pla de Xoc per assignar els pisos buits administrats per la Generalitat.
Per més informació podeu dirigir-vos a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o adreçar-vos al Punt Informació Habitatge (PIH)
ubicat a l’Oficina de Pla de Barris de Bellavista (passeig Andalusia,
15-17 / 938 616 221). L’horari d’atenció al públic és de 9.30 a 13.30 h.
També us atendran a les oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania
de Corró d’Avall (carretera de Ribes, 2 / 938 467 676) o de Bellavista
(plaça Espanya, 5 / 938 615 435). L’horari de les oficines és de dilluns
a divendres de 8.30 a 14 h i dimarts i dijous de 16 a 18 h.
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[ actualitat ]
El conseller Lluís Recoder visita Derypol

P. Segura

La Generalitat dóna suport al conveni urbanístic del Consistori

El conseller Lluís Recoder amb el regidor de Dinamització Econòmica,
l’alcalde i els responsables de l’empresa

A

mitjans de novembre el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, va fer una visita a l’empresa de les
Franqueses del Vallès Derypol. El conseller va recollir les
paraules de l’alcalde, Francesc Colomé, que li va demanar
el suport de la Generalitat al conveni urbanístic aprovat al passat ple
municipal del d’octubre.

Durant la visita, el conseller va estar acompanyat de l’alcalde les
Franqueses, Francesc Colomé; el regidor de Dinamització Econòmica, Javier Álvarez; el diputat i portaveu de CiU al Parlament de Catalunya, Jordi Turull; el director general de Derypol, Guillem Solé; i el
director de fàbrica, Narcís Darnés.
L’alcalde de les Franqueses va demanar suport al conseller. “Al
2013 aquesta empresa havia de marxar del muncipi, amb els 61 treballadors, i després d’un any i mig hem aconseguit aprovar un conveni urbanístic perquè pugui continuar amb una modificació puntual
del Pla General. Ens falta que el conveni aprovat al ple del Consistori
també l’aprovi la Generalitat. L’Ajuntament i l’empresa ens hem posat d’acord i ara falta la vostra ajuda”. Per la seva banda, Lluís Recoder va manifestar: “No tinc cap dubte que ho podrem resoldre i ho farem amb celeritat, amb una solució que no sigui lesiva als interessos
generals del municipi, que és pel que hem de vetllar. Segur que la
solució que en aquests moments està tramitant l’Ajuntament trobarà una bona resposta per part d’Urbanisme de la Generalitat”.
Aprovat al ple del mes d’octubre
Al ple municipal ordinari d’octubre es va aprovar el conveni urbanístic amb l’empresa Derypol perquè pugui continuar desenvolupant la
seva activitat a les Franqueses del Vallès. Van votar-hi a favor els
regidors de l’equip de govern (CiU, PSC, PP i UPLF), en contra el representants dels grups municipals de CpF, LFI i PxC i es va abstenir
el regidor d’ERC.

Area d’Urbanisme

El conveni aprovat preveu la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació de les Franqueses per requalificar com a industrial
la parcel·la on es troba Derypol i localitzar altres emplaçaments
de sòl per mantenir la dotació de m2 d’equipaments públics

En blau, la ubicació de Derypol i en rosa, les parcel·les per mantenir els
m2 d’equipaments públics al municipi
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X.
X. Solanas
Solanas

consell
del poble
de Llerona

Consell del Poble de Llerona, un 2012
molt actiu
L’alcalde i regidors del Consistori conversen amb el conseller Xavier Mena

BOPLA inaugura la primera
planta fotovoltaica per a
autoconsum de l’Estat
B

OPLA, fabricant d’envasos de les Franqueses del Vallès, va inaugurar i connectar la primera planta fotovoltaica de l’Estat espanyol dedicada a l’autoconsum. El projecte l’ha
dut a terme Sol Gironès, empresa líder en el sector de les energies renovables, amb la collaboració del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i amb el
suport de l’Ajuntament de les Franqueses.
La nova planta té una potència de 100 quilowatts (KW) i generarà 162.800 KW anuals.
BOPLA funciona les 24 h dels 365 dies de l’any. Amb un cinquantena de treballadors produeix 80 milions d’envasos per a reconegudes marques nacionals i estrangeres i factura més
d’11 milions d’euros anualment. El seu consum d’energia gairebé arriba als sis milions de
KW anuals. Amb aquesta instal·lació, l’empresa estalviarà un 10% del consum energètic i
reduirà 44 tones d’emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera a l’any. La instal·lació de
2.000 m2 de panells solars al sostre de la fàbrica han suposat una inversió de 200.000 euros
i es preveu que amb 7 anys estarà amortitzada.

El conseller d’Empresa i Ocupació, Xavier Mena; l’alcalde, Francesc Colomé; i el
director de BOPLA, Santi Puig, van posar en marxa la instal·lació el 8 de novembre

Estem acabant l’any i arriben les festes. En primer lloc la segona Festa de la
Mongeta del Ganxet, una festa que des
del Consell del Poble de Llerona hem
instaurat per a donar a conèixer aquest
llegum tan nostre i, de pas, donar a conèixer el nostre poble i el nostre municipi.
Aquest 2012 ha estat molt actiu per a
Llerona. El poble ha estat notícia per
motius positius, per voler avançar i millorar l’entorn. S’ha construït la portalada de la rotonda que dóna la benvinguda
amb majestuositat amb unes pedres del
segle XVI. I ara, s’ha tancat el projecte
del Falgar, un parc per gaudir de la natura preservant flora, fauna i arbreda
autòctona, que serà el que el poble ha
volgut: una zona senzilla i que aprofiti
els recursos naturals.
Un 2012 que el Consell del Poble i les entitats han fet possible.

Tip! novembre de 2012
Llerona,

Es talen els pins de la via
principal de Corró d’Amunt
Rosa Pruna
Presidenta del
Consell del Poble
de Llerona

P.
P. Segura
Segura
P. Segura

L’Ajuntament de les Franqueses ha talat els
pins de la vorera de la carretera de Cànoves
de Corró d’Amunt, la via principal que travessa el poble. L’actuació inclou la tala dels 13
pins ubicats entre el carrer Camèlia i Gerani
i la rebaixa de les soques fins a una fondària
de 20 cm respecte el nivell de la vorera.
El Consell del Poble de Corró d’Amunt
va decidir per unanimitat talar els pins. Els
afectats es queixaven que els arbres “rebenten la vorera i els terres i les canonades
de les cases”. A la vorera ja hi sobresortien
algunes arrels.

Els treballs s’han fet a finals de novembre
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[ actualitat ]
Recomanacions per a les compres de Nadal
Aquestes festes, gaudiu de les vostres compres de manera responsable.
• Tingueu en compte que el preu d’alguns productes s’incrementa pels volts de Nadal.
• Compareu els preus i la qualitat dels productes i
dels serveis.
• Compreu amb temps els aliments que es poden
congelar o emmagatzemar i feu les reserves dels regals i dels aliments que, per les seves característiques,
només podreu adquirir a darrera hora.
• Si feu servir la targeta de crèdit identifiqueu-vos
perquè l’establiment comprovi que sou la persona titular
de la targeta que utilitzeu.
• Custodieu la targeta de crèdit per evitar-ne la pèrdua, el
robatori o qualsevol ús fraudulent.
• Demaneu i conserveu totes les factures o els tiquets de
compra, ja que són la vostra garantia i els podeu necessitar en
cas de reclamació.

• La publicitat és vinculant i podeu exigir-ne el compliment,
guardeu els documents d’oferta de serveis, les instruccions, els
catàlegs...
• Quan compreu un producte, si teniu alguna incidència, reclameu a l’empresa que us l’ha venut i que té un mes per
contestar.
• Els establiments comercials disposen de fulls oficials de reclamació/denúncia.
• És una garantia contractar amb una empresa adherida al sistema arbitral de consum, fixeu-vos en el distintiu d’adhesió.
Informació:
Oficina Municipal d’Informació al Consumidor
(OMIC). Horari d’atenció al públic: dilluns de 10 a
13 h a l’edifici de l’Ajuntament i dimecres de 10 a 13
h al SAC de Bellavista. També s’hi pot contactar a
través del correu electrònic omic@lesfranqueses.

L’Associació de Botiguers Comerciants i Professionals de les Franqueses del Vallès (ABCP)
segueix amb l’interès de dinamitzar el comerç del municipi, sense oblidar que formem part de
la seva vertebració social. Oferim serveis, netedat a la via publica alhora que donem sensació
de seguretat als nostres carrers per la lluminositat, de vida i d’un lloc on trobar un professional al front d’un comerç.
Estem sempre a disposició de l’Ajuntament per col·laborar en projectes del nostre municipi a curt, mitjà i, sobretot, a llarg termini.
Formem part de la Junta de la PIMEC VALLÈS COMERÇ (que engloba associacions de comerciants dels municipis més importants del Vallès Oriental i Occidental).
Al llarg dels anys l’ABCP ha anat creixent i creiem necessari professionalitzar la direcció
de l’Associació, per això des de fa uns mesos disposem d’una gerent que porta la dinamització
de l’Associació. Les seves tasques no només són les de fomentar els nostres comerços sinó
també les de crear lligams amb els nostres clients.
Creiem que avui en dia el comerç professional de les Franqueses té molts avantatges.
Tenim centenars de comerços professionals en la seva tasca, l’oferta és molt variada i els preus, en comparació amb d’altres comerços, no són ni millors ni pitjors en la majoria de casos. A més a més, cal tenir en compte que les compres es poden fer en un entorn de
proximitat i confiança, rebent el consell professional i amb la facilitat de l’aparcament, no habitual en municipis veïns.
Volem créixer amb nous clients i amb nous comerços associats que tinguin inquietuds i siguin innovadors en la seva activitat. L’objectiu és anar millorant l’oferta col·lectiva com Associació professional pels nostres clients.
Per Nadal ens podreu veure a VOTV fent “Les Franqueses”, una campanya de televisió que mostrarà la diversitat i professionalitat
del comerç que teniu més a prop.
Aquestes festes tindrem a la vostra disposició tot allò que desitgeu. També podreu participar en un sorteig. Serem els vostres Reis.
El comerç de les Franqueses del Vallès també fa municipi. Aquí t’estimem!
Associació de Botiguers Comerciants i Professionals de les Franqueses del Vallès
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Robatori frustrat al camp de futbol
municipal de Corró d’Avall
Patronat Municipal d’Esports

A més d’entrar i fer destrosses al
bar, els delinqüents van trencar les
caixes de registre de l’enllumentat
i de les torres de llum, agafant una
gran quantitat de cablejat de l’enllumenat de les quatre torres del
camp.

Els lladres van entrar al bar i també van intentar robar cablejat elèctric

L

a matinada del 8 de novembre es va produir un intent de
robatori al camp de futbol de la zona esportiva de Corró
d’Avall. Els lladres van entrar al bar del camp trencant una
de les reixes de les finestres i es van apropiar dels diners
que hi havia a la caixa, d’ampolles de begudes i de la televisió.

Reparació de l’enllumenat del
camp en dos dies
L’intent de robatori del cablejat va
deixar sense llum les quatre torres
del camp de futbol. Al llarg del dia
8 de novembre ja es va solucionar
en part el problema i l’enllumenat
va funcionar en un 50 % per tal que
els entrenaments programats al
camp es poguessin fer i l’endemà
mateix ja es va restablir la totalitat de l’enllumenat.

Abandonament
del material
Durant el robatori va
saltar l’alarma del bar
del camp de futbol en
diverses ocasions per la
qual cosa es va presentar
al lloc dels fets un vehicle de la Policia Local.
En arribar, al voltant
de les 4 de la matinada, els lladres havien
fugit, pel que sembla, de
manera precipitada ja
que van abandonar tot el
material sostret, que es
va trobar l’endemà

Les Escoles Bressol Dolores Gonzalvo
de les Franqueses Agustí fa 101 anys
s’omplen de Nadal

D

X. Solanas

M. Viure

E

l mes de desembre és un mes ple de festes, alegries, emocions i activitats carregades de màgia i il·lusió pels infants.
Tots els nens i nenes de les escoles bressol de les Franqueses, conjuntament amb tot l’equip d’educadores, treballen per dur a terme la decoració i ambientació dels centres. Les
aules han d’estar engalanades pel dia de Santa Llúcia tal i com mana
la tradició.
Entre d’altres, les diferents activitats programes a les aules són:
- Anar a buscar el Tió al bosc, donar-li la benvinguda, alimentar el Tió
cada dia i cuidar-lo fins el dia que hagi de cagar.
- Cagar el Tió.
- Cantar Nadales.
- Escriure la carta als Reis de l’Orient.
- Rebre el patge reial que recollirà les cartes de tothom.
- Etc.
Els nens i nenes de les escoles bressol esperen amb inquietud i
il·lusió aquestes dates tant assenyalades.

olores
Gonz alvo
va celebrar 101
anys a l’Auca, una
residència d’avis
i centre de dia de
Corró d’Avall, envoltada de la seva
família i dels seus
companys.
Dolores Gonzalvo va alegrar-se de la visita
L’alcalde Francesc Colomé, i la
regidora de Gent Gran, Rosa Maria Pruna, també van acompanyar-la
en aquest dia. En representació del municipi van homenatjar-la
amb un ram de flors i una reproducció de la façana de l’Ajuntament.

Activitats pels més petits al Nadal
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Carta d’un Extraterrestre
Hola, sóc en Pevi, un glaçulic. Vinc d’un planeta molt llunyà, el planeta Glaçul, que és un planeta molt fred, i us
escric per convidar-vos a venir al nostre planeta.
Potser no tots em coneixeu, em presentaré. Els habitants de Glaçul, els glaçulics, som blanquets amb reflexos blavosos, color de núvol d’estiu. Tenim sis extremitats: tres les fem servir per caminar i les altres dues per agafar i trepar,
la que fa sis ens serveix per comunicar-nos de lluny. Totes ens surten al voltant del cap. Comparats amb els habitants
del planeta Terra som com una ungla d’un dit petit d’un nen Jesús. Així que si veniu a Glaçul penseu a portar lupes.
Som tan petits que no podem tenir fred als peus, perquè si tenim fred, el fred ens ocupa tot el cos. I això és un problema força greu, ja que si et deixes una part del cos al descobert de seguida estàs tot congelat, brrr!
En el nostre planeta a vegades ens avorrim, hi fa molt de fred, i no sabem com fer coses per poder ser més feliços amb
el fred. Un dia, un espavilat glaçulic va trobar la manera de poder viatjar a altres planetes i llocs de l’Univers, i així
vam crear una colla de glaçulics exploradors que anàvem en busca de diversió en les zones fredes.
Viatjant per l’espai infinit vam descobrir les batalles de boles de neu i les llars de foc i altres maneres d’entrar en
calor, algunes ens van agradar molt i altres no ens van acabar de fer gràcia. Seguim buscant. També les infusions
calentetes les vam descobrir en un altre planeta, i fa molts segles us vam ensenyar als terrícoles com fer-les, ja que
vam trobar-ho una gran idea. Al planeta Herbit en treuen molt profit de les plantes, tant si fa fred com si no.
En una de les nostres sortides exploratòries de remeis contra el fred, se’ns va espatllar l’aparell de viatjar. Era quan
anàvem direcció a la zona més freda de la Terra, al Pol Nord, a veure com vivien els anomenats esquimals, i en
canvi vam anar a petar a una zona verda, plena de camps, pins i cases. Quin ensurt!
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Buscant el material
Javiernecessari
Alvarezper continuar el viatge, uns quants vam allunyar-nos de la resta i vam trobar una
gran gentada acumulada, semblaven expectants, i estaven contents tot i les baixes temperatures, com si el que haPortaveu del Grup Municipal Partit Popular
gués de passar llavors valgués tot el fred de l’Univers.
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Vam passejar pel voltant de l’església, entre dolça música i mirades plàcides, poesies conegudes i paraules d’esperança, oficis antics i tradicions de sempre, olors de castanyes i pa torrat, animals i personatges aquí i allà transportant-nos a un món màgic i ple d’amor i il.lusió. Costa d’explicar, ho heu de veure i viure per fer-vos-en una idea.
Angel Profitós
Vam sentir com uns visitants explicaven la història de Jesús al seu fill: que bonic adorar així als infants que poden
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portar la pau al món!
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Hi hem posat animals dels nostres. No tenim gallines, ni ases, ni bous, ni ovelles, però les nostres bèsties també hi
fan molt de goig,
i cantem
i toquem, ja tenim instruments que aguanten el fred millor que els vostres violins. Als
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habitants del meu planeta els costa de creure que entre tanta imatge bonica hi poseu un caganer, és una llàstima
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que no portés la càmera aquell dia, es un símbol d’humanitat que els glaçulics encara no ens atrevim a copiar.
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Si em busqueu, sóc aquell que confondreu amb un floc de neu! Si no ens trobem a Corró d’Avall ni a cap pessebre dels
voltants us espero amb les lupes a Glaçul, quan tingueu naus per venir, clar.
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ajuntament de les Franqueses del Vallès

Francesc Colomé
Portaveu del Grup Municipal Convergència i Unió
Situem-nos a l’any 2011 i analitzem què deia la premsa local. El Govern de les Franqueses estava en minoria, les querelles i els insults entre
els partits eren titulars de notícies dia sí i dia també. CiU de les Franqueses es va comprometre a governar l’Ajuntament amb sentit comú, a
una altra manera de fer política, a donar la veu al poble i a fer polítiques socials adreçades als més desafavorits. A poc a poc ho anem complint, gràcies també, i és de justícia dir-ho, als socis de l’equip de govern. S’ha apaivagat la crispació que existia, s’està posant ordre a les
finances locals, s’ha realitzat ja un procés de participació ciutadana que ens ha assenyalat com s’ha d’acabar el Parc del Falgar i la Verneda i
ja han començat a treballar-hi les primeres persones dels primers plans d’ocupació adreçats a ciutadans i ciutadanes de les Franqueses en
situació atur. Encara ens queda molt per fer i tenim l’empenta i la força necessàries per seguir tirant del carro.

Portaveu del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya
(El Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya no publica el seu escrit)

Francesc Torné
Portaveu del Grup Municipal Convergència per Les Franqueses
LA RONDA NORD, UN PUNT NEGRE VIARI. La Ronda Nord, entre la carretera de Girona i la de la Roca, ha esdevingut un punt negre on es
produeixen accidents greus amb ferits i morts. Qualsevol altre punt d’aquesta via no ha tingut un índex destacable d’accidents mortals.
Aquest curt tram té tres carrils sense separador, per la qual cosa tenen lloc accidents frontals de vehicles a velocitats considerables amb
conseqüències molt nefastes. La Generalitat ha resolt de forma ràpida aquesta situació pintant línies centrals que han resultat insuficients.
Necessitem mesures urgents com posar separadors de formigó prefabricats que, a l’espera que es pugui ampliar la via, evitarien víctimes
mortals. Hi ha coses que no poden esperar i aquesta n’és una. No pot posar-se l’excusa dels diners perquè no en costa, només cal reconèixer el greu problema que tenim per un mal disseny de la via i posar-hi solucions, que n’hi ha, en comptes de donar excuses de mal pagador.

Rafael Bernabé
Portaveu del Grup Municipal Les Franqueses Imagina
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 Alvarez
Portaveu del Grup Municipal Partit Popular
LA IMPORTANCIA DE FORMARSE. En la situación actual, la formación es parte fundamental a la hora de buscar trabajo o autoempleo. Formarse significa desarrollar ciertas capacidades que son las que constituyen la preparación necesaria que demandan las empresas. Podríamos incluso decir que no solo es la persona, sino que también son las empresas las que se benefician de esta formación individual y por tanto
repercute en beneficios en la economía y en la sociedad en general. Desde el área de Dinamización Económica trabajamos con mucha ilusión
para poder ofrecer y aportar algo de formación a quien crea que la necesita. Queremos felicitar e incentivar a todas las personas que se han
inscrito en nuestros diferentes cursos y les animamos a no desistir a medio camino, que sigan adelante porque vale la pena, ¡que simplemente con el deseo de adquirir más conocimientos ya están contribuyendo para hacer de este mundo un mundo mejor!

Angel Profitós
Portaveu del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya
RESPONSABILITAT. ERC va deixar el passat octubre de formar part del Govern municipal. Hem sortit com varem entrar: de forma pactada,
amb l’acord de la nostra gent a les Franqueses, amb les mans netes i el cap ben alt. Hi ho hem fet, després de més d’un any de feina ingrata
i dura però necessària per l’ Ajuntament, per no voler seguir tapant les vergonyes de sempre. El més fàcil era anar fent, i “qui dia passa, any
empeny”. Hem tingut prudència, hem tingut paciència, però treure la pols no és netejar. Hem deixat enllestit el procés participatiu del Falgar
i la Verneda. Ara vetllarem perquè s’acompleixi la voluntat ciutadana. Fora del govern, però actius com sempre. Hem presentat al·legacions
assenyades a les ordenances fiscals del 2013. Hem manifestat, pels comptes del 2011, el desacord d’Esquerra pel que fa a la manera en que
s’està gestionant el cadàver d’Entorn Verd. Ara és l’hora de Catalunya, però la feina a l’Ajuntament segueix.

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
ERC TRENCA EL PACTE DE GOVERN. El sr. Profitós va anunciar que sortia del govern per desavinences amb el sr. Colomé. Els motius dels
desacords no queden gaire clars i sobretot el fet que ERC surti del govern de manera amistosa una setmana després que s’anunciessin les
eleccions autonòmiques anticipades. El govern municipal de les franqueses trontolla mentre l’atur del municipi va en augment, i s’apugen
els impostos i cada dia hi ha més famílies catalanes en la pobresa. El cert és que el sr. Colomé ha permès que els regidors del govern portin
una política destructora, ja que no s’ha dut a terme cap projecte en comú per beneficiar al poble, i s’han limitat a criticar-se mútuament a
través de la premsa local, quan el poble necessita la màxima atenció. Des de l’oposició seguiré treballant a peu de carrer pels ciutadans.
www.blogbadia.blogspot.com.es
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02 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. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt

Xerrada-taller: “Regals educatius per Nadal”
a càrrec de Mireia Castellsagué. Parlarem dels
tipus de joguines que es poden fer amb els nens i
farem una petita mostra
17.30-19 h Aula 2-3 del Centre Cultural de
Bellavista
Org. Associació Espai Nadó Les Franqueses,
Grup de Lactància i Criança Respectuosa

Juguem! Fem cagar el tió. Els nadons podran
cagar el tió compartint amb altres nadons i les
seves famílies aquesta tradició
17.30 h Aula 2-3 del Centre Cultural de Bellavista
Org. Associació Espai Nadó Les Franqueses,
Grup de Lactància i Criança

08 dissabte

16 diumenge

21 divendres

Ballada de sardanes. Informació: 649 030 820
(Maria Àngels Pou)
11 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró
d’Amunt

Missa Solemne a Corró d’Avall
12 h Missa Solemne de Santa Eulàlia de Mérida a
la Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
13 h Concert de Santa Llúcia
13.30 h Trasllat de la imatge de Santa Llúcia a la
seva nova ubicació
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Concert de Nadal. Agrupacions corals i
instrumentals
19 h (lloc per concretar)
Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany

11 dimarts
Taller de Nadal. “Fem un mòbil per
penjar de l’arbre” a càrrec de l’Elena Frauca,
il·lustradora. Manualitats per a nens i nenes a
partir de 4 anys. Inscripcions: prèvies a la Biblioteca Municipal / 938 404 388
17.30 h Biblioteca Municipal

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

18 dimarts

X. Solanas

Taller de Nadal. “Fem un mòbil per penjar de
l’arbre” a càrrec de l’Elena Frauca, il·lustradora.
Manualitats per a nens i nenes a partir de 4 anys.
Inscripcions: prèvies a la Biblioteca Municipal /
938 404 388
17.30 h Sala de lectura de Can Ganduxer

13 dijous
Espais de lectura. Comentari del llibre Oliver
Twist de Charles Dickens
17.30 h Biblioteca Municipal
Hora del conte Especial en Anglès. The Christmas Gingerbread Man a càrrec de Little English,
escola d’idiomes del Municipi. Recomanat a
partir de 4 anys.
17.30 h Sala de lectura de Can Ganduxer
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Xerrada: “Alimentación y cesta de la compra” a
càrrec de Sílvia Lozano, nutricionista del
Instituto Tomás Pascual Sanz de Alimentación
10 h Centre de Formació d’Adults
Org. Centre de Formació d’Adults

20 dijous
Hora del conte especial Nadal. Una de pastorets
a càrrec de Rosa Fité, rondallaire
17.30 h Biblioteca Municipal
Concert de Nadal. Sensibilització I, II i III
18 h Auditori de l’Escola Municipal de Música
Claudi Arimany

Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany

22 dissabte
Jornada Assembleària
11 h Assemblea Popular “Fem la Festa Major
entre tots” a la plaça Major de Bellavista
13.30 h Pica-pica
14 h Dinar de germanor
16 h Xerrem de Bellavista. Participació de l’economista Arcadi Oliveres
Org. Comissió de la Festa Major de Bellavista
Col·l. Caritas de Bellavista

23 diumenge
3r Campionat de Catalunya de Ciclocròs. Cursa
de BTT per un recorregut marcat. Preu: 10 €.
Inscripcions: al mateix dia. Informació: 607 16 45
09 (Jordi Miró)
10 h Parc de Milpins de Corró d’Avall
Org. Unió Ciclista les Franqueses
Missa Major a Corró d’Avall
12 h Missa Major a la Parròquia de Santa Eulàlia
de Corró d’Avall
13 h Concert de Nadal. Patrocina: MEGA, SA
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Gran espectable de Nadal amb l’obra Tira-Misú
Sarsuelístic a càrrec de la companyia Milnotes.
L’activitat s’emmarca dins del Programa de
Dinamització de la Gent Gran de l’àrea de Sanitat
i Gent Gran
17.30 h Teatre-Auditori de Bellavista

“Desembre, desembrot,
el pastor deixa les ovelles i se’n va vora el foc”

29 dissabte

X. Solanas

V Torneig de Nadal Memorial Joan Bufí. Partits
d’handbol dels equips de la Base d’handbol del
Patronat Municipal d’Esports i dels equips de la
AEH Les Franqueses. Informació: 619 624 359
(Rafael Rosario)
9-19 h Pista poliesportiva coberta i pavelló poliesportiu de Corró d’Avall
Org. AEH Les Franqueses

24 dilluns
Missa del Pollet a Corró d’Avall
19 h Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Missa del Gall a Marata
22 h Parròquia de Santa Coloma de Marata
Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata
Missa del Gall a Corró d’Amunt
23.15 h Concert Nadalenc a la Parròquia de Sant
Mamet de Corró d’Amunt
00 h Missa del Gall cantada pel poble. Nadales,
pessebre, torrons i cava
Org. Parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt
Col·l. Associació de veïns Sant Mamet de Corró
d’Amunt

Concert de música de cambra. Claudi Arimany,
flauta; Eduard Sánchez, flauta; Nabí Cabestany,
violoncel
21 h Parròquia de Santa Coloma de Marata
Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata
Col·l. Centre Cultural de Marata

31 dilluns
Missa de la vigília
20 h Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
“Baile fin de año”
01 h Centre Social i Cultural Bellavista
Org. Associació de Veïns de Bellavista

25 dimarts
Missa major. Nadal de Nostre Senyor Jesucrist
12 h Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Missa major. Sant Esteve
12 h Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

PASTORETS
Do, Re, Mi Els Pastorets. Representació
dels Pastorets de Josep Maria Folch i Torres
convertits en un musical amb música de Daniel
Pérez. Únics a Catalunya, amb més de 70 actors a l’escenari i orquestra en directe. Tècnica
vocal: Núria Dardinyà; direcció musical: Daniel
Pérez; direcció artística: Joan Garrido. Preu: 5
€ menors de 12 anys i 10 € a partir de 12 anys
29 i 30 de desembre
19-21.30 h Teatre-Auditori de Bellavista
Org. Cia. Milnotes
Els Pastorets de Marata
26, 29 i 30 de desembre
18 h Centre Cultural de Marata
Org. Centre Cultural de Marata

9è Sergi Campus de Nadal. Per aprendre o
millorar les capacitats tècniques i tàctiques
del futbol. Paral·lelament es durà a terme el
Campus Infantil de Nadal per infants de 3 a 5
anys. Activitats: esports, taller de manualitats,
jocs i psicomotricitat. Informació: 661 761 759
(Jordi Barjuan)
24, 27, 28 i 31 de desembre i 2, 3 i 4 de gener
8.30-14 h Camp de futbol, pista poliesportiva
coberta i pavelló poliesportiu de Corró d’Avall
Org. Sergi Campus

Missa del Gall a Corró d’Avall
00 h Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Org. Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

26 dimecres

IV Parc de Nadal a les Antigues Escoles de
Corró d’Amunt. Informació: 678 313 534
(Carme Castellà)
28 de desembre
10-13 h i 16-19 h Jocs, tallers, animació i sorpreses durant tot el dia, i per a totes les edats.
Visita al pessebre obert tot el dia
17 h Espectacle de màgia, a càrrec de Mag
Marin
18 h Xocolatada
Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró
d’Amunt

PESSEBRE VIVENT
22 i 23 de desembre
17.30-20.30 h Església de Santa Eulàlia
Org. Agrupació Parroquial de Corró d’Avall
Col·l. Els Armats de Mataró

V Torneig Any Nou de Nadal de Bàsquet.
Partits de Bàsquet dels equips de la Base del
Patronat Municipal d’Esports. Informació: 605
015 375 (Jordi Pavon)
2, 3, 4 i 5 de gener
9-19 h Pista poliesportiva coberta, pavelló poliesportiu de Corró d’Avall i pavelló de bàsquet
del carrer Girona
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Casals infantils municipals i centres municipals de joves
Casals infantils municipals de 3 a 11 anys. Centres municipals de joves a partir de 12 anys.
Inscripcions obertes / places limitades
De setembre a juny. Casals infantils municipals i centres municipals de joves de Bellavista
i Corró d’Avall
Informació: Àrea d’Infància i Joventut 938 405
780. Casals i centres 938 405 781 / 938 404 967
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: pij.franqueses@lesfranqueses.cat
/ 938 404 624

PROGRAMA DE CAMINADES “BELLAVISTA,
PAS A PAS”
Caminades amb uns circuits suaus i assequibles per a tothom. Inscripcions: Oficina del Pla
de Barris (passeig Andalusia, 15-17. Bellavista)
/ 938 616 221 o PME (zona esportiva municipal,
s/n. Corró d’Avall) / 938 467 083
1 d’octubre de 2012-27 juny de 2013
Dimarts i dijous de 18-19 h o de 19-20 h.
Sortides des de la plaça Major de Bellavista
CICLE FORMATIU PER ENTITATS
Taller: “Coaching per a associacions. Enfortim
la nostra associació”
Taller a càrrec de ETCS Cooperativa. L’objectiu
és identificar les potencialitats de les entitats i,
així, ajudar a créixer l’associació. Inscripcions:
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Oficina del Pla de Barris de Bellavista (passeig Andalusia, 15-17. Bellavista) / 938 616 221
/ pladebarrisbellavista@lesfranqueses.cat
1 de desembre
9.30-13.30 h Oficina del Pla de Barris de
Bellavista
Col·l. Diputació de Barcelona
Coneix les Franqueses. Curs de coneixement de l’entorn adreçat a persones
i/o famílies nouvingudes interessades en
aprofundir en el coneixement del municipi
i el seu entorn. Inscripcions: del 12 al 30 de
novembre a l’àrea de Polítiques Socials (carrer Aragó, 24. Bellavista). Informació: Àrea
de Polítiques Socials 938 465 862
3, 10, 12, 17 i 19 de desembre
- Grup dirigit a persones d’origen magrebí
(sessions en català i àrab) de 17 a 19 h.
- Grup dirigit a persones d’origen sudsaharià (sessions en català, francès i dialectes
sudsaharians) de 19 a 21 h.
Sessions a l’Oficina del Pla de Barris de
Bellavista
Col·l. Ministeri de Treball i Immigració,
Generalitat i Diputació de Barcelona

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
CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS OBERTS
AL PÚBLIC
Diumenges 2, 9, 16 i 23 de desembre
10.30-13.30 h Circuit de Cal Gavatx
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris VIA OBERTA
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 Municipal amplia l’horari de la seva Sala d’Estudi.
Matins: dimarts, dimecres, dissabtes i
diumenges, 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, tancat.Dissabtes tarda i
diumenges tot el dia: entrada per la cafeteria
del Centre Cultural de Bellavista (C. Navarra).

CENTENARI DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT
DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
1 de desembre

X. Solanas

CASAL DE NADAL
Preu: 65 € individual i 55 € segon o més germans. Serveis opcionals d’acollida, menjador
i tarda subjectes a un mínim d’inscripcions.
Inscripcions obertes. Places limitades. Les
inscripcions es poden fer al Casal Infantil
Municipal de Corró d’Avall els dimarts, dijous i
divendres de 17 a 18.30 h i els dijous de 10 a 12
h i al Casal Infantil Municipal de Bellavista els
dilluns, dimecres i divendres de 17 a 18.30 h i
els dilluns de 10 a 12 h
Del 24 de desembre al 7 de gener
9-13 h Casals infantils municipals de Bellavista
i Corró d’Avall
Informació: Àrea d’Infància i Joventut 938 405
780. Casal de Bellavista 938 405 781 / Casal de
Corró d’Avall 938 466 506

Plaça de l’Ajuntament
10 h Xocolatada , timbalada, gegants de l’Escola Joan Sanpera i Torras i tallers. Visites guiades a l’edifici de l’Ajuntament (a les 10, 11, 12 i
13 h amb inscripció gratuïta, places limitades)
11.30 h Recepció institucional de la Vicepresidenta del Govern de la Generalitat de
Catalunya, Hble. Sra. Joana Ortega, i del IV
Marquès de les Franqueses, Il·lm. Sr. Pere
Alier. Parlaments
11.35 h Espectacle d’Artristras
12 h Cançó de l’Escola Joan Sanpera i Torras
12.05 h Gala Lírica a càrrec del Conservatori
de Música del Liceu de Barcelona
12.45 h Cercavila fins a l’Escola Joan Sanpera
i Torras
Escola Joan Sanpera i Torras
13.15 h Dansanpera
13.25 h Acte commemoratiu “Cent anys de
l’Escola”
13.40 h Entreteniments
14 h Dinar de germanor
15.30 h Ballada de l’Espolsada pels alumnes

2a FESTA DE LA MONGETA DEL GANXET
2 de desembre
Consell del Poble de Llerona
11.30 h Presentació de la 2a Festa de la Mongeta del Ganxet
11.30-12.30 h Arribada dels concursants i
exposició dels plats
12 h Demostració de batuda i garbellada de les
mongetes
13 h Lliurament de premis als guanyadors del
1r Concurs de cuina de plats de la mongeta del
ganxet
13.30 h Tast popular de les mongetes del
ganxet
14.30 h Finalització de la Festa
Activitats paral·leles: mostra i venda de productes de proximitat i de mongetes del ganxet

review

XVII FIRA MERCAT DE NADAL I VIII FIRA
D’ENTITATS
15 i 16 de desembre
Rambla de la carretera de Ribes (s’hi ubica la
carpa de les entitats) i plaça de l’Ajuntament
(s’hi ubica la carpa de l’escenari)
15 dissabte. De 10 a 20 h
10 h Acte inaugural de la XVII Fira Mercat de
Nadal i VIII d’Entitats. A la carpa de les entitats
10.15 h Taller: juguem amb materials reciclats. A la carpa de les entitats
10.30 h Tast d’escudella. A la plaça de l’Ajuntament. Cal recollir el tiquet a l’estand de l’Ajuntament. Donatiu per Marató de TV3: mínim 1 €

10, 11, 12 i 13 h Classes dirigides d’spinning
(45 minuts). A la carpa de l’escenari. Preinscripcions: a partir del 3 de desembre al Complex Esportiu Municipal (places limitades).
Donatiu per a la Marató de TV3: mínim 5 €
13 h Degustació de menjar gambià. A la carpa
de les entitats
13 h Degustació de menjar diola. A la carpa
de les entitats
17 h Desfilada vestits de paper. A la carpa de
l’escenari
18 h Mostra de dansa. A la carpa de l’escenari
19 h Mostra de dansa: jazz, flamenc i hip hop.
A la carpa de l’escenari
16 diumenge. De 10 a 18 h
10.30 h Botifarrada per esmorzar. A la plaça
de l’Ajuntament. Donatiu per a la Marató de
TV3: mínim 1 €
12 h Concert Coral. A la carpa de l’escenari
13 h Cercavila del sabar. A la carpa de les
entitats
13.45 h Comunicació guanyadors concurs de
dibuix. A la carpa de les entitats
16.30 h Coro rociero. A la carpa de l’escenari
17 h Exhibició Karate. A la carpa de l’escenari
17 h Exhibició de foc a càrrec de la colla
infantil i de les sàtires. A la plaça Can Font
18 h Lliurament del premi al millor dibuix
2012 i lliurament del premi al millor stand
2012. Cloenda de la XVII Fira Mercat de
Nadal i de la VIII Fira d’Entitats. A la carpa de
les entitats
Activitats permanents (durant els dos dies de
les fires):
-Mercat d’avets i flors de Nadal - Fira
d’Artesans - Exposició VIII Fira d’Entitats
- Exposició d’animals de granja -Animació
Infantil “Caga Tió”. Ds i dg de 10 a 13 h
- Atraccions inflables i llits elàstics
- Circuit de bicicleta amb proves i paranys
d’habilitats per a nens i nenes. Cal portar
bicicleta i casc. Ds i dg de 10 a 13 h. A la plaça
de l’Ajuntament-Bàdminton. Ds i Dg de 10
a 13 h. A la plaça de l’Ajuntament - Juguem
a escacs -Manualitats - Com funciona una
maqueta - Manualitats. Ds i dg de 11 a 13 h.
Ds de 10 a 13.45 h i de 16 a 19.45 h. Dg de 10 a
13 h. - Juguem al futbolí -Taller de mandinga
-castellà- Tallers de henna i degustació de tè
àrab - Taller d’elaboració d’incens - Tallers
infantil de Nadal. -Exposició “Abelles, reines
i feineres”

ACTIVITATS DE NADAL DEL MES DE GENER
Corró d’Amunt
4 divendres
Recepció dels patges reials a les Antigues
Escoles de Corró d’Amunt. Informació: 678 313
534 (Carme Castellà)
16 h Taller de fanalets
18 h Recepció dels Patges Reials
19 h Xocolatada
Org. AV Sant Mamet de Corró d’Amunt
Bellavista
4 divendres
Taller de fanalets
17 h Centre Cultural de Bellavista
Org. Associació de Veïns de Bellavista
5 dissabte
Cavalcada de Reis
18 h Recorregut pels carrers de Bellavista que
finalitza al Centre Cultural de Bellavista. Entrega de cartes a SS Majestats els Reis d’Orient
Org. Associació de Veïns de Bellavista
Llerona
5 dissabte
Cavalcada de Reis
17.30 h Taller de fanalets al Consell del Poble
de Llerona
19 h Sortida de la cavalcada de SS Majestats
els Reis d’Orient
19.30 h Recorregut pels carrers de Llerona
fins al Consell del Poble
Org. Festes Laurona

X. Solanas

V FESTA DE LA DIVERSITAT
2 de desembre
10-14.30 h Plaça Major de Bellavista
Durant tot el matí es duran a terme tallers
infantils i familiars: trenes africanes, taller
de màscares i joies, dibuixos del món, noms
àrabs, jocs infantils i decoració de galetes.
També es podrà gaudir de l’exposició de la
mostra El meu barri, les meves botigues. La
jornada s’acompanyarà amb música, un petit
pica-pica i més sorpreses... Per celebrar el
centenari de l’edifici de l’Ajuntament, podràs
cruspir-te l’edifici en format pastís
10 h Esmorzar per a tothom
10.30 h Taller- exhibició Danses de la mediterrània
11.30 h Estrena de Atrapaparaules, uns contacontes molt especials per a totes les edats
12 h Actuació del Coro Rociero de Bellavista
12.20 h La gran Cercavila dels Dioles
12.45 h Lliurament d’obsequis als participants
de Viu Bellavista
13 h Concert de músiques i ritmes de tot el
món, amb el grup Buritaca
Col·l. Ministeri de Treball i Immigració, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona

Corró d’Avall
Corró d’Avall
5 dissabte
Cavalcada de Reis
12 h i 16 h Taller de fanalets
16.30 h Xocolatada
16.45 h Actuació grup d’animació
17.45 h Arribada de SS Majestats els Reis
d’Orient, rebuda, parlaments de benvinguda,
salutacions a la plaça de l’Ajuntament
18.15 h Inici Cavalcada
19.30 h Lliurament de cartes al Casal Cultural
de Corró d’Avall
Col·l. Entitats del municipi
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