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D’acord amb allò previst a l’article 50.2 
de la Llei Orgànica de Règim Electoral 
General 5/1985 de 19 de juny, en aquesta 
edició no es publica l’editorial de l’alcal-
de de les Franqueses del Vallès ni els 
escrits dels portaveus dels grups polí-
tics municipals. 

[ editorial ]

Francesc Colomé i Tenas  Alcalde
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El Parc del Falgar i la Verneda es 
convertiran en una gran zona verda, 
sostenible i d’ús per a la ciutadania
Els veïns han presentat unes 250 propostes 

[ actualitat ]
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A
l 2n Plenari del procés participatiu del Parc del Falgar i de la Verneda, celebrat el 6 d’octubre, es van recollir les aportacions d’uns 
250 veïns de les Franqueses. La majoria de les idees concebien que l’espai de 17 hectàrees del Parc esdevingui una gran zona verda 
naturalitzada i d’ús per a la ciutadania.

El Plenari es va fer al Consell del Poble de Llerona i va comptar amb l’assistència d’una cinquantena persones. Abans d’expli-
car les propostes, l’alcalde Francesc Colomé i el regidor Àngel Profitós van destacar el desenvolupament del procés, el primer d’aquestes 
característiques al municipi, que ha donat l’oportunitat de participar a tothom que hi ha estat interessat. L’alcalde va dir que espera que “al 
proper procés participatiu, el del Centre Cultural de Corró d’Avall, que potser serà més complex, hi hagi aquesta resposta”.

Per la seva banda, el regidor Àngel Profitós es va referir al fet que “donades les coincidències de les aportacions, que han anat totes en 
la mateixa línia perquè sigui una zona naturalitzada, no és necessària una consulta ja que no hi ha dues propostes diferents”. 

Espais diferenciats i llac tancat
Les conclusions del procés de participació ciutadana del Parc del Falgar i de la Verneda de Llerona va anar a càrrec de Josep Maria Martínez, 
de l’empresa +SNP que ha coordinat el procés. Amb l’ajut d’una projecció, es va mostrar que al Parc hi haurà diversos sectors, de menys a 
més naturalitzats, la qual cosa també condicionarà l’accés del públic. Així, els espais més propers a l’actual pàrquing seran més d’esbarjo 
per a la població i és on hi haurà més intervenció, amb una zona de jocs per infants i una aula de natura, amb un projecte educatiu, aprofitant 
la construcció que va quedar a mig fer, entre d’altres actuacions. Els espais més allunyats, com la zona del llac, que tindrà una tanca de 
fusta, seran el més naturals possible per afavorir la recuperació de les espècies de flora i fauna i amb un accés de públic més restringit. 

Les propostes presentades al Consell del Poble de Llerona posteriorment es van poder apreciar damunt del terreny
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E
squerra Republicana de Catalunya va deixar la coalició de go-
vern de les Franqueses del Vallès (CiU, PSC, PP, ERC i UPLF) 
de la qual formava part des de l’inici de la legislatura que 
va començar fa un any i quatre mesos. El motiu era que les 

formacions CiU i ERC aposten per “marxes diferents” a l’hora de 
depurar responsabilitats passades pel forat econòmic que té el 
Consistori, així ho va expressar Àngel Profitós, portaveu del grup 
municipal d’Esquerra i fins ahir regidor de Serveis Centrals, Hisenda 
i Participació de l’Ajuntament de les Franqueses.

Roda de premsa conjunta
L’alcade de les Franqueses, Francesc Colomé (CiU), i el regidor 
d’ERC, Àngel Profitós, van oferir una roda de premsa conjunta per 
donar a conèixer la sortida dels republicans de l’equip de govern. 
L’acte va tenir lloc l’1 d’octubre a la sala de plens de l’Ajuntament i 
va evidenciar la bona sintonia entre les dues formacions polítiques. 

ERC abandona el govern de la mateixa manera que hi va entrar: 
amb pacte i diàleg 
El regidor Àngel Profitós va explicar que ERC sortia de l’executiu de 
la mateixa manera que hi havia entrat: “fruit d’un pacte i d’un diàleg”. 
Profitós va aprofitar per resumir la situació complicada de les finan-
ces municipals a l’entrada al Consistori així com la feina que ha rea-
litzat la seva àrea per redreçar la situació. Durant aquest període s’ha 
elaborat un Pla d’Ajust que el Govern de l’Estat va aprovar a la prime-
ra, s’han confeccionat dos pressupostos, s’han fet ordenances i s’ha 
establert un decret per controlar la despesa. A més, s’ha impulsat el 
procés participatiu del Parc del Falgar i la Verneda i l’auditoria dels 
comptes de l’empresa Les Franqueses Entorn Verd, entre d’altres. 

L’alcalde aposta perquè la Justícia decideixi si hi ha responsabili-
tats penals en les gestions d’anteriors governs
Segons el regidor Àngel Profitós, la seva marxa es deu a les dues  
velocitats de treballar d’ERC i de CiU per exigir responsabilitats per 
actuacions de governs passats que han conduit al Consistori a arros-
segar uns nivells de deute que es podrien haver evitat. Profitós va as-
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Tip!

ERC surt del govern

Altres propostes que s’han consensuat són la creació d’una zona de 
lleure amb un circuit de patinatge i de bicicletes i un espai per activi-
tats relacionades amb l’educació vial al pàrquing existent. També fer 
un aparcament nou sense asfaltar al costat de la caseta d’entrada. 
Finalment s’ha acordat que, en cas de necessitat, es pugui utilitzar 
l’aigua del llac pels regants de Llerona.

Pel que fa a propostes rebutjades per la majoria, s’ha desestimat 
crear una zona de pícnic i de barbacoes, construir un bar, fer horts 
infantils, muntar un circuit de ponis, establir una agrobotiga o posar 
un circuit d’enduro i de bicicletes a la zona de la Verneda.

Plans d’ocupació per aturats del municipi
Després de donar a conèixer les propostes es va obrir un torn d’in-
tervencions dels assistents que es van interessar pel temps d’exe-
cució, es va insistir que l’aula de natura sigui molt activa o que no 
puguin passar els camions pel gual que hi ha al costat del pàrquing. 

Josep Maria Martínez va informar que ara, una vegada acorda-
des aquestes propostes, s’ha de redactar el projecte per part dels 
tècnics de l’Ajuntament i establir el calendari d’actuacions. 

L’alcalde i el regidor van indicar que s’ha de fer de mica en mica 
en funció del projecte. “Les primeres intervencions de neteja del parc 
poden ser ràpides i ho poden fer persones aturades de les Franqueses”, 
va explicar el regidor Àngel Profitós. En aquest sentit, l’alcalde va con-
firmar que en els propers plans municipals d’ocupació de l’Ajuntament

L’alcalde Francesc Colomé i el regidor Àngel Profitós amb el coordinador 

segurar que per Esquerra “la situació era insostenible a nivell ètic i 
moral”, no pas a nivell polític, i va destacar dos casos que s’han portat 
a instàncies judicials: les possibles irregularitats en la llicència con-
cedida a Mercadona i la desviació d’un milió d’euros en la construcció 
de la zona esportiva de Corró d’Amunt. L’alcalde Francesc Colomé va 
explicar que rebutja fiscalitzar en excés la vida política i confia en que 
la Justícia es pronunciï per resoldre els casos que s’hi han portat. 

Una porta oberta per ERC 
L’alcalde va anunciar que deixava una porta oberta a Esquerra en cas 
que volgués reincorporar-se. L’alcalde va agrair a ERC la feina feta. Per 
la seva banda, el regidor Profitós va agrair la confiança de l’alcalde. 

L’executiu manté la majoria
La sortida dels republicans de l’equip de govern no afectarà la majo-
ria de l’executiu del Consistori ja que ara quedaran 10 regidors (4 de 
CiU, 4 del PSC, 1 del PP i 1 d’UPLF) mentre que l’oposició passaran a 
conformar-se amb un total de 7 regidors (3 de CpF, 2 de LFI, 1 d’ERC 
i 1 de PxC). 

La regidoria de Serveis Centrals Hisenda i Participació 
En principi l’alcalde assumirà la regidora de Serveis Centrals Hisenda 
i Participació. Amb la sortida d’Esquerra també marxa el seu personal 
de confiança, així l’àrea perd el cap d’àrea, que queda pendent de deci-
dir. Amb tot, l’alcalde va assegurar que la reestructuració seria mínima.
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Bona sintonia entre ambdues formacions polítiques; CiU i ERC

ho tindran present. Per tant, la neteja i condicionament del parc per-
què sigui accessible com abans millor a la ciutadania es farà a través 
de plans d’ocupació sota la direcció dels tècnics de l’Ajuntament. Les 
obres de condicions tècniques complexes les realitzaran especialistes.



L
a Policia Local de les Franqueses va detenir a tres persones per un presumpte robatori de cable de coure amb força en una estació 
transformadora del carrer Alemanya del Polígon Industrial del Pla de Llerona. Els fets van succeir el 18 d’octubre al matí.

La detenció va ser ‘in fraganti’ ja que els presumptes autors del robatori de cable de coure simulaven treballs de manteniment 
de les línies elèctriques. Els tres detinguts vestien amb un uniforme igual per donar més credibilitat a les tasques que realitzaven.

Segons dades de la Policia Local, els tres arrestats tenen nombrosos antecedents relacionats amb robatoris de coure. El regidor de 
Seguretat ciutadana, Josep Randos, va afirmar que la detenció havia estat possible gràcies a l’increment de la vigilància policial.
 
El cost de reposició del cablejat robat a les Franqueses durant aquest 2012 ascendeix a 
uns 50.000 euros
 Al llarg d’aquest 2012 el municipi de les Franqueses ha patit diversos robatoris de cablejat 
de llum que suposen un cost total de reposició de 49.938,42 euros.

Les zones on s’han produït les sostraccions han estat: al març al carrer Mas Pujol; a 
l’abril dues vegades al Parc de Milpins; al juny al Polígon Industrial del Ramassar; al juliol 
al carrer Anna Maria Mogas; al setembre al Parc de Mas Colomer i la seva prolongació amb 
el carrer Aragó de Bellavista, als carrers de les Planes i Santa Digna de l’urbanització Els 
Gorchs i al carrer de la Masia de Can Ribas; i aquest mes d’octubre a l’avinguda dels Gorchs.

L’àrea d’Obres i Serveis de l’Ajuntament continua treballant per la reposició del cablejat 
sostret.

[ actualitat ]
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Nous aparcaments a 
l’urbanització de Can Suquet

L
a Policia Local de les Franqueses va presentar al Consell del Poble de Corró d’Amunt 
de setembre una proposta per solucionar els problemes d’aparcament que hi ha a 
l’avinguda Major de l’urbanització de Can Suquet de Corró d’Amunt. Els veïns aparquen 
a l’avinguda -que malgrat el nom, és un camí- on està prohibit. 

Arran de les demandes dels veïns de poder aparcar en aquest camí, l’inspector en cap 
de la Policia Local, Joaquim Martín, va exposar la proposta de l’estudi realitzat: pujant 
l’avinguda Major des de la carretera de Cànoves col·locar 4 aparcaments a la banda dreta 
(abans d’arribar a l’encreuament amb el carrer Tibidabo) i col·locar-ne 12 més a la banda 
esquera (després d’haver passat el carrer Unió). Cal destacar que els carrers Tibidabo i Unió 
es troben pràcticament al mateix nivell. 

El regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Randos, va subratllar que la proposta tiraria 
endavant si els veïns de Corró d’Amunt ho decidien i va convidar al públic a presentar 
modificacions si ho creien oportú. Randos també va recordar la normativa es faria complir.

Finalment, la proposta es va aprovar sense cap modificació per majoria dels assistents i 
dels representants de les entitats al Consell del Poble de Corró d’Amunt. 

A la reunió alguns veïns van sol·licitar acompanyar la mesura de construir nous 
aparcaments amb altres iniciatives destinades a millorar la seguretat de l’avinguda Major 
de l’urbanització de Can Suquet. A alguns veïns de les cases de la zona els preocupava la 
velocitat en que circulen els cotxes per aquesta via. Després de deliberar i estudiar les idees 
plantejades, es va decidir per majoria ubicar un radar esporàdic a l’avinguda major i senyals 
de velocitat de 30 km/h. 

Zones rurals més vigilades 

Al Consell del Poble de Corró d’Amunt 
de setembre, la Policia Local va presen-

tar a Pedro Jiménez com a nou agent 
que vetllarà per les zones rurals del 

municipi. Les patrulles es faran tant a 
Corró d’Amunt com a Marata i Llerona. 
Anteriorment un altre agent ja havia pa-
trullat de manera especial per les zones 
rurals però fa uns mesos l’activitat es va 
haver de suspendre a causa d’una baixa 

de l’agent. Ara, el servei es restablirà.

La Policia Local sorprèn ‘in fraganti’ a tres 
persones per sostracció de cable de coure

Material confiscat per part de la Policia Local
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Vista del poble de Corró d’Amunt 
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Gran acollida al mossèn Sergi González 
a la parròquia de Santa Eulàlia

L
’entrada oficial del mossèn Sergi González com a administrador parroquial de la 
parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall va tenir lloc el diumenge 21 d’octubre. El 
bisbe auxiliar de Terrassa, Monsenyor Salvador Cristau, va presidir la missa en una 
església plena de fidels. En tot moment, la coral Rosa de Bardissa va acompanyar 

l’ofici. 
Durant la missa la comunitat de la parròquia de Santa Eulàlia va entregar un ram de flors 

a la mare de Sergi González. 
L’alcalde de les Franqueses del Vallès, Francesc Colomé, en nom del municipi va lliurar 

una representació de la façana de l’Ajuntament com a símbol d’unió de tots els franquesins 
i va convidar als presents a la celebració del centenari de l’edifici consistorial al mes de 
desembre. L’alcalde també va encoratjar al mossèn a organitzar activitats amb el suport de 
l’Ajuntament.

Per la seva banda, el delegat territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona, Salvador 
Jorba -que va assistir a la missa a títol personal-, va saludar als feligresos i va animar-los a 
mantenir la parròquia amb una vida activa. 

Finalment, el mossèn Sergi González va agrair la rebuda i va recordar que ell mai s’ha 
trobat sol i que espera no trobar-s’hi en aquesta comunitat. 

A la sortida de l’església el grup de tambors del Centre Aragonès de Ripollet, Mollet, 
Cerdanyola i Barcelona van oferir una tamborinada com a present per al mossèn Sergi 
González -que era vicari de Sant Esteve de Ripollet del Vallès. 

Per tancar l’acte d’entrada oficial del nou mossèn de Corró d’Avall, tots els assistents 
estaven convidats a un pica-pica al casal cultural del costat de l’església.

Al mes de setembre, la parròquia de Santa Eulàlia va acomiadar el seu antic rector, el 
mossèn Josep Gassó. 

L
’Ajuntament va plantar 17 cedres al voltant del cementiri municipal de Corró d’Avall 
per tal de disminuir l’impacte visual del recinte en aquesta zona que es troba al costat 
de l’Escola Camins. L’actuació es va produir el 18 d’octubre i va estar promoguda per 
l’Àrea d’Obres i Serveis de l’Ajuntament. 

Els arbres plantats, de 2 metres d’alçada, segueixen l’alineació que ja hi havia suavitzant 
així la visualització del cementiri. Dels 17 cedres plantats, 3 s’han col·locat a la banda de 
la comissaria de la Policia Local de les Franqueses per fer-los arribar fins a la vorera i els 
altres 14 a la part del darrera i a l’altra ala. L’actuació estarà finalitzada amb la instal·lació 
d’un sistema de reg gota a gota perquè arrelin bé.

L’estiu passat també es va realitzar una altra actuació en aquesta zona amb el 
condicionament del solar situat entre la comissaria de la Policia Local, l’escola Camins i el 
cementiri municipal de Corró d’Avall i l’arranjament de l’aparcament situat davant del centre 
educatiu.

Es planten 17 cedres al voltant del 
cementiri de Corró d’Avall

Els cedres plantats provenien d’un viver 
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2a Festa de la Mongeta del Ganxet, el diumenge 2 de desembre

El 2 de desembre es celebrarà la 2a Festa de la Mongeta del Ganxet de les Franqueses, organitzada per l’àrea d’Agricultura, Territori i 
Sostenibilitat i el Consell del Poble de Llerona. La principal novetat d’aquesta edició, que tindrà lloc a partir de les 11.30 h al Consell del 
Poble de Llerona, és la celebració del ‘Concurs de cuina de la mongeta del ganxet’. La participació és oberta a tothom i les inscripcions 

són gratuïtes i es podran realitzar del 26 al 30 de novembre al Servei d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament o al mateix dia de la Festa. 

PROGRAMA: 11.30 h Presentació de la Festa / 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 concurs de cuina / 13.30 h Tast popular de les 

mongetes del ganxet / 14.30 h Finalització de la Festa. Mostra i venda de productes de proximitat i de mongetes del ganxet 
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[ actualitat ]

Inauguració de la 
Font del Falgar 
dedicada als 
atletes de La Mitja

Torna “Bellavista pas a pas”

A
l’octubre va començar la segona edició de “Bellavista pas a pas”, un programa de caminades no competitives i aptes per a totes les 
edats. L’objectiu és oferir una activitat física saludable i senzilla a partir de la qual els participants puguin millorar la seva salut i 
benestar. Els circuits són suaus i assequibles per a tothom d’una hora de durada i acompanyats d’un monitor titulat. Les caminades 
s’organitzen regularment els dimarts i dijous, amb dos horaris diferents per fer dos grups: de 18 a 19 h i de 19 a 20 h.

Inscripcions gratuïtes i obertes
Per poder participar a les caminades “Bellavista pas a pas” s’han de formalitzar les inscripcions, que són gratuïtes i continuen obertes, a 
l’Oficina del Pla de Barris de Bellavista (938 616 221 / pladebarrisbellavista@lesfranqueses.cat) o al Patronat Municipal d’Esports (938 467 083).

L
a Font del Falgar es va inaugurar el 23 d’octubre amb motiu 
del Tast de La Mitja que tindria lloc al cap de pocs dies. 
L’Ajuntament va instal·lar la font a l’avinguda Via Europa 
cantonada amb carrer Bèlgica. 

A l’acte hi van participar l’alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i l’alcalde de Canovelles, Josep Orive. Així com els regidors 
d’Esports dels consistoris de les Franqueses, Granollers, Canovelles 
i la Garriga i la regidora d’Obres i Serveis de les Franqueses. També 
hi van assistir el president de l’Associació Esportiva La Mitja, Toni 
Cornellas; el president del club A4Km, Toni Flores; i membres del 
programa Entrena La Mitja de les Franqueses. 

L’alcalde Colomé va explicar “la història de la font”. La Sara Uría, 
participant d’Entrena La Mitja, va demanar la col·locació d’una font 
en aquest punt ja que els esportistes corrien una llarga distància 
sense trobar-ne cap. Finalment, la petició es va poder fer realitat.
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A l’acte hi van assistir representants dels municipis veïns 

L
a tercera edició del programa Entrena La Mitja 2013 a les 
Franqueses va iniciar-se al setembre amb una norantena 
de corredors. L’activitat s’adreça a persones que es volen 
preparar adequadament i sota la supervisió d’un monitor 

per fer La Mitja Marató Granollers-les Franqueses-la Garriga. El 
programa l’organitza el club A4km i el Patronat Municipal d’Esports 
i rep la col·laboració de l’Associació Esportiva La Mitja.

Les sessions d’entrenament les dirigeix el club A4km i s’ofereixen 
de 14 a 15 h i de 20 a 21 h cada dilluns, dimecres i divendres i es 
divideixen per grups segons el nivell dels participants. 

Les inscripcions resten obertes fins el 16 de novembre, tenen 
un cost de 5 euros i es poden formalitzar al Patronat Municipal 
d’Esports. El programa s’allargarà fins la setmana prèvia a la cursa, 
que tindrà lloc al 3 de febrer de 2013. 

Presentació oficial d’alt nivell
La presentació oficial del programa Entrena la Mitja  va comptar amb 
la presència dels atletes d’èlit Pepe Rios que ha pres part en tres 
Jocs Olímpics i tres Mundials en l’especialitat de marató i Gemma 
Barrachina, campiona d’Espanya de 10.000 metres.

Entrena la Mitja 
2013, en marxa

Atletes que participen al programa Entrena La Mitja 2013 
P.

 S
eg

ur
a
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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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P
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5.1  butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ VII Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars ]

                  Temporada octubre-desembre 2012

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

Balbir, el meu avi Thomas Noone Dance
10 novembre 18 h Teatre-Auditori Bellavista
Espectacle de dansa per a tota la família  
Un espectacle per descobrir la diversitat cultural del món i aprendre que la diferència és un fet per a 

celebrar i gaudir. Dansa contemporània amb uns tocs de Bollywood i bhangra i sis energètics ballarins 

que enlluernen amb el seu ritme.

Coreografia i direcció: Thomas Noone
Ajudant de coreògraf: Nuria Martínez
Ballarins: Silvia Albanese, Javier G. Arozena, Alba Barral, Arnau Castro, Je-
rónimo Forteza i Elena Montes
Música: Jim Pinchen

Organitza Col·labora

Informe Caputxeta Binixiflat
17 novembre 18 h Casal Cultural Corró d’Avall
Espectacle de titelles per a tots els públics 
Farsa periodística sobre la història de la Caputxeta vermella i el Llop ferotge que vivien al bosc tene-

brós explicada en viu i en directe per en Pere Flaix intrèpid reporter de Tele-titella.

Direcció: Biel Porcel
Manipuladors: Ferran Puig i Biel Porcel

Desperta bruixeta Clownx Teatre
1 desembre 18 h Teatre-Auditori Bellavista
Espectacle de teatre recomanat per a infants a partir de 3 anys
La bruixeta està sola al bosc. El cant del gall la desperta sobresaltada. No hi ha ni rastre de les altres... 

Ja està? Ho ha aconseguit? Tot allò pel qual ha estat preparant-se, esforçant-se i dedicant molt de temps, 

s’ha fet realitat? Però com ho sabrà si s’ha quedat adormida? Una màgica història que parla dels somnis.

Bruixeta Matea: Mònica Garcia Gené
Direcció: Oriol Guinart
Dramatúrgia: Oriol Guinart i Mònica Garcia Gené
Text: Victoria Spunzberg
Música original: Josep Maria Baldomà

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

E
l Mes de la Di-
versitat és una 
proposta enge-
gada per l’àrea 

de Polítiques Socials dins 
la línea de treball de sen-
sibilització del programa 
Diversitat i Convivència a 

les Franqueses del Vallès 

2012. Hi col·laboren l’Ofici-
na Tècnica del Pla de Bar-
ris i el Patronat Municipal 
de Cultura, Educació, In-
fància i Joventut i compta 
amb el suport del Ministe-
ri de Treball i Immigració, 
de la Direcció General per 
a la Immigració, de la Ge-
neralitat de Catalunya i de 
la Diputació de Barcelona.

Al novembre torna 
el V Mes de la diversitat

F
idel a la seva cita anual, al mes de novembre es celebra el Mes de la Diversitat. Enguany és la seva 
cinquena edició.

Un munt d’activitats variades omplen el programa per commemorar aquesta cita marcada en el 
calendari. L’objectiu de la celebració és potenciar el coneixement de les diferents cultures que conviuen a 
les Franqueses del Vallès. Es tracta de crear un mapa de les diferents identitats que conviuen al municipi 
dins de l’imaginari comú de la identitat com a franquesins. Per altra banda, el projecte també persegueix la 
constitució d’espais de trobada i d’apropament entre les diferents entitats que enriqueixen el municipi, així 
com de tots els veïns que construeixen cada dia les Franqueses.

Aquest 2012, igual en les edicions anteriors, s’han programat activitats molt diverses i dirigides a tota la 
família, per aprendre i gaudir de la riquesa que aporta la diversitat cultural de les Franqueses.

El Mes de la diversitat d’enguany porta activitats destinades a conèixer i reflexionar sobre els rumors i 
estereotips que hi ha en general, com es generen i perpetuen i també com afecten a la convivència, especi-
alment amb el veïnat nouvingut.

L’àrea de Polítiques Socials de l’Ajuntament de les Franqueses treballa en l’organització de les activitats 
que es duran a terme. Properament a la web municipal s’anunciaran tots els actes relacionats. Per més 
informació us podeu dirigir a l’àrea de Polítiques Socials (carrer Aragó, 24. Bellavista / 938 465 862). 
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L’alcalde i la regidora de Polítiques Socials, Gisela Santos, en una edició anterior 

Durant el Mes de la Diversitat destaquen les següents activitats: 

Tallers “Vacuna’t contra els rumors” als instituts
Els instituts IES Lauro i IES El Til·ler participaran al Mes de la diversitat, els dies 5 i 16 
de novembre, a través dels tallers “Vacuna’t contra els rumors” amb la col·laboració de 
l’entitat Àmbit d’Investigació i Difusió Maria Corral.

Curs-taller “Estereotips, tòpics i convivència”
Pels més grans es comptarà amb el curs-taller “Estereotips, tòpics i convivència”, que 
es realitzarà amb la col·laboració de l’entitat Intercultura (Centre pel Diàleg Intercultural 
de Catalunya). 

Aquest curs, dividit en quatre sessions, proposa com a objectius:
- Analitzar els conceptes de cultura, diversitat i convivència ciutadana. 
- Conèixer els processos de creació i difusió d’estereotips, de prejudicis i tòpics, així com 
la seva incidència en la cohesió social.
- Oferir eines per a la gestió i el tractament dels estereotips i tòpics a la població.
- Adquirir de forma vivencial habilitats i pràctiques per aplicar-les en el diàleg i l’acció 
en un entorn divers.

L’activitat s’adreçada a professionals i membres d’entitats que treballen dins de l’àmbit 
del municipi i a tota persona interessada en afavorir la convivència en la diversitat. El 
curs es desenvoluparà els dies 5, 12, 19 i 26 de novembre, de 19 a 21.30 h, a l’Oficina 
Tècnica de Pla de Barris (passeig Andalusia, 15-17. Bellavista). Les sessions són gratuï-
tes i les inscripcions s’han de realitzar prèviament a l’àrea de Polítiques Socials (carrer 
Aragó, 24. Bellavista /938 465 862), fins a exhaurir totes les places.

Xerrada-col·loqui “Parelles de colors: la cuina del mestissatge al món”
El 10 de novembre a partir de les 11 h a la sala 2 del Centre Cultura de Bellavista tindrà 
lloc la xerrada-col·loqui “Parelles de colors: la cuina del mestissatge al món” amb la 
participació de Patricia Morén, periodista i autora de Parejas de colores (Editorial Océano/
Ámbar) i la col·laboració de l’Associació Ñodema Kafo. La jornada matutina vol servir 
per apropar-se a la realitat del mestissatge i les parelles mixtes o transculturals dins la 
construcció d’una societat cohesionada, tolerant i respectuosa amb la diversitat cultural.
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[ grups polítics ]
ajuntament de les Franqueses del Vallès

D’acord amb allò previst a l’article 50.2 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General 5/1985 de 19 de juny, en aquesta edició no es publica 
l’editorial de l’alcalde de les Franqueses del Vallès ni els escrits dels portaveus dels grups polítics municipals. 
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[ agenda ]

Caminant per Corró d’Amunt. Activitat gratuïta 

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 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

04 diumenge

08 dijous

11 diumenge

10 dissabte

15 dijous

Hora del conte per a nadons. A dormir Marina a 

càrrec de Sandra Rossi

17.30 h Sala de Lectura de Can Ganduxer

La Rotllana: parlem de... “Falsos Mites. Mimar 

o Malcriar?”

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

Bellavista

Org. Associació Espai Nadó Les Franqueses, 

Grup de Lactància i Criança Respectuosa 

Espais de lectura. Visita de l’escriptor Ramon Sol-

sona i comentari del seu llibre L’home de la maleta

18 h Biblioteca Municipal

XXII Caminada popular de Llerona. Recorregut 

de 14 km. Preu: 7 €. Inscripcions: a partir de les 8 

h del mateix dia

9 h Sortida des del Consell del Poble de Llerona

Org. Festes Laurona

Sortida al Museu del Ferrocarril de Vilanova. 

Preu: 35 € amb dinar inclòs i 18 € sense dinar. 

El preu inclou el desplaçament en autocar i 

l’entrada amb visita guiada. Cal fer un pagament 

a compte de 10 € i la resta s’abonarà al mateix 

dia de la sortida. Hi ha 50 places disponibles i es 

reserven per ordre d’inscripció. Inscripcions: 617 

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

o al Circuit de Cal Gavatx (els diumenges de 10.30 

a 13.30 h o els dimecres de 18 a 20 h)

8.30 h Sortida des de Cal Gavatx en autocar 

10.30 h Visita guiada al Museu del Ferrocarril de 

Vilanova i temps lliure fins les 13.30 h 

14 h Dinar al Restaurant a Vilanova

17 h Tornada en autocar cap a les Franqueses

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris VIA OBERTA

06 dimarts Juguem amb fusta! Taller de joc per a nadons a 

càrrec de la botiga Kinuma de les Franqueses 

i Anna Salguero, pedagoga especialitzada en 

infància i família, doula i assessora en criança i 

gestió i conducció d’espais familiars 

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

Bellavista

17 dissabte
Nit de Bruixes. Activitats per infants i joves: 

túnel del terror, tallers, jocs...

17 h Centre Cultural Can Ganduxer

Org. Casals infantils municipals i centres muni-

cipals de joves

18 diumenge
1a Cursa Benèfica els 10 km de les Franqueses 

del Vallès. Cursa solidària contra el càncer de 

ronyó en un circuit mixt d’asfalt i terra i amb ob-

sequis per a tots els participants que completin 

la cursa. Tots els beneficis aniran destinats a 

l’entitat Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de 

Barcelona. Preu: 11 € si es disposa de xip groc i 

13 € en cas de necessitat de xip de lloguer. Ins-

cripcions: www.els10delesfranqueses.cat

9.30-13 h Sortida i arribada al pavelló poliespor-

tiu de Corró d’Avall

Org. Club A4km

20 dimarts
Taller de “tastet de moixaines”. Taller de música 

i cançons de bressol per a nadons de 0 a 3 anys 

a càrrec d’Anna Farrés, mestre especialista en 

educació musical. Aforament limitat a 16 places 

(8 places preferència socis Espai Nadó). Inscrip-

cions: prèvies, lesfranqueses.espai.nado@gmail.

com o a la Biblioteca Municipal durant el novem-

bre (938 404 388). Cal indicar l’edat del nadó 

17.30 h Biblioteca Municipal

Col·l. Associació Espai Nadó Les Franqueses, 

Grup de Lactància i Criança Respectuosa

21 dimecres
Visita al Parc Natural del  Delta de l’Ebre. 

Inscripcions: del 7 al 9 de novembre a les oficines 

del Servei d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajunta-

ment (carretera de Ribes, 2 / 938 467 676) o del 

Servei d’Atenció a la Ciutadania de Bellavista 

(Plaça Espanya, 5 / 938 615 435). Per inscriure’s 

cal fer un pagament en efectiu de 3,15 €. Places 

limitades. Preu: 15 € per persona per un dinar 

buffet lliure. Els diners del dinar s’hauran d’abo-

nar al mateix dia. L’hora prevista de tornada serà 

a les 19 h de la tarda. 

Horari de sortida i punts de recollida de l’auto-

car:

8.15 h Corró d’Avall (Plaça de la Font de Santa 

Eulàlia a la carretera de Cànoves)

8.20 h Milpins 

8.25 h Marata (Castell)

8.30 h Marata (Plaça de l’Església)

8.35 h Corró d’Amunt (Plaça de l’Església)

8.40 h Llerona (Carrer Catalunya)

8.45 h Corró d’Avall (Plaça Gaudí)

8.50 h Corró d’Avall (Estació)

9 h Bellavista (Plaça Espanya)
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22 dijous
La Rotllana: parlem de... “La son dels nadons”

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

Bellavista

Org. Associació Espai Nadó Les Franqueses, 

Grup de Lactància i Criança Respectuosa 

Concert del mes. Celebració de Santa Cecília

19 h Auditori de l’Escola Municipal de Música 

Claudi Arimany

Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany 

del Patronat Municipal de Cultura, Educació, 

Infància i Joventut

25 diumenge
Sortida de natura i cultural. De Sant Bartomeu 

de Cabanyes a la Roca d’en Toni (Serralada 

Litoral). Inscripcions: acc@lacivica.com 

9 h Sortida des de Centre Cultural Can Ganduxer. 

Desplaçament en cotxes particulars. Tornada al 

migdia  

Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall  

Col·l. Agustí Martínez 

28 dimecres
Xerrada solidària amb la Marató de TV3: “La 

mort hauria de ser al final de la vida. El càncer, 

no” a càrrec d’un metge especialitzat

17.30 h Casal Cultural de Corró d’Avall (Avinguda 

Mossèn Pere Baixeres, al costat de l’Església de 

Santa Eulàlia de Corró d’Avall)   

Org. Fundació de la Marató de TV3

29 dijous
Taller: Introducció a la llengua de signes amb 

nadons de 0 a 24 mesos a càrrec de Maika López, 

intèrpret de llengua de signes i mare d’un petit 

amb el que ha seguit el mètode. Aforament limi-

tat a 12 places (preferència socis). Inscripcions: 

prèvies, lesfranqueses.espai.nado@gmail.com

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

Bellavista

Org. Associació Espai Nadó Les Franqueses, 

Grup de Lactància i Criança Respectuosa

Hora del conte. Rondalles de foguera a càrrec de 

Raquel de Manuel

17.30 h Biblioteca Municipal

30 divendres
Teatre: Escenas de la vida cotidiana a càrrec del 

Grup de teatre del Casal d’Avis de Bellavista

17.30 h Teatre-Auditori de Bellavista

Org. Grup de teatre del Casal d’Avis Bellavista

CASAL DE NADAL

Preu: 65 € individual i 55 € segon o més ger-

mans. Serveis opcionals d’acollida, menjador 

i tarda subjectes a un mínim d’inscripcions. 

Inscripcions: del 19 al 23 de novembre (empa-

dronats) i del 26 al 30 de novembre (empa-

dronats i no empadronats). 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

Casals infantils municipals i centres munici-

pals de joves

Casals infantils municipals de 3 a 11 anys. Cen-

tres municipals de joves a partir de 12 anys. 

Inscripcions obertes / places limitades

De setembre a juny. Casals infantils munici-

pals 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 di-

jous de 17 a 19 h. Centre Cultural de Bellavista

Informació: pij.franqueses@lesfranqueses.cat 

/ 938 404 624

VIU BELLAVISTA

Novembre 

Tallers Multiculturals. Taller de dansa, d’am-

bientació de Nadal, etc.  

Gimcana Infantil i Juvenil ‘El meu barri i les 

nostres botigues’. Gimcana per descobrir les 

botigues de Bellavista, l’abans i l’ara de la seva 

vida amb els veïns

Inscripcions: Àrea d’Infància i Joventut 938 

405 780

Mes de la diversitat
Curs-taller “Estereotips, tòpics i convivèn-

cia”. Formació adreçada als professionals i 

membres d’entitats i a tota persona interes-

sada en afavorir la convivència en diversitat. 

Inscripcions: prèvies, fins a exhaurir totes les 

places, a l’àrea de Polítiques Socials (carrer 

Aragó, 24. Bellavista / 938 465 862)

5, 12, 19 i 26 de novembre

19-21.30 h Oficina del Pla de Barris de Bella-

vista (passeig Andalusia, 15-17. Bellavista)

Col·l. Associació Intercultura (Centre pel Dià-

leg Intercultural de Catalunya) 

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i 

la Diputació de Barcelona

Conferència-col·loqui: “Parelles de colors: 

la cuina del mestissatge al món” a càrrec de 

la periodista i autora de Parejas de colores, 

Patricia Morén

10 de novembre 

11-13 h Sala 2 del Centre Cultural de Bellavista

Col·l. Associació Ñodema Kafo

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i 

la Diputació de Barcelona

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS OBERTS 

AL PÚBLIC

Diumenges 4, 11,18 i 25 de novembre

10.30-13.30 h Circuit de Cal Gavatx

Org. Centre d’Estudis Ferroviaris VIA OBERTA
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Taller de contacontes a càrrec de Paco Asen-

sio. Preu: 6 €. Inscripcions: a partir del 22 d’oc-

tubre a la Biblioteca Municipal (938 404 388)

6, 8, 13, 15, 20 i 22 de novembre

19-20.30 h Biblioteca Municipal

EXPOSICIÓ: LA NIT

Tot allò fantàstic i misteriós del món nocturn 

9 de novembre – 5 de desembre 

Dimarts, dimecres i dissabtes de 10 a 14 h i 

de dilluns a divendres de 16 a 20.30 h

Biblioteca Municipal

Taller: “Quina formació necessitem com a as-

sociació?”. Formació per entitats ciutadanes. 

Taller de detecció de necessitats formatives. 

Cicle formatiu adreçat a entitats en el marc del 

programa “Enfortiment del teixit associatiu” 

del Pla de Barris. Es realitzarà un taller on es 

treballarà un possible programa formatiu per 

a entitats destinat a capacitar i donar eines 

pràctiques per a la millora del funcionament 

de l’entitat. Inscripcions: Oficina del Pla de 

Barris de Bellavista (passeig Andalusia, 15-17. 

Bellavista) / 938 61 6 221 / pladebarrisbellavis-

ta@lesfranqueses.cat 

20 de novembre

18-20.30 h Oficina del Pla de Barris de Bella-

vista

Col·l. Diputació de Barcelona

PROGRAMA DE CAMINADES “BELLAVISTA, 

PAS A PAS”

1 d’octubre de 2012-27 juny de 2013

Caminades amb uns circuits suaus i asse-

quibles per a tothom d’una hora de durada i 

acompanyats d’un monitor titulat

Horari: dimarts i dijous de 18-19 h o de 19-20 

h. Sortides des de la plaça Major de Bellavista

Inscripcions: Oficina del Pla de Barris de Be-

llavista (passeig Andalusia, 15-17. Bellavista) 

/ 938 616 221 o Patronat Municipal d’Esports 

(zona esportiva municipal, s/n. Corró d’Avall) / 

938 467 083

Els actes de l’agenda queden subjectes a possi-

bles canvis. Consulteu la web municipal

MÉS INFORMACIÓ: 

www.lesfranqueses.cat 

Castanyada a Corró 
d’Amunt 
1, 2 i 3 de novembre 

Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró 

d’Amunt

Col·l. Cia. Milnotes

III Concurs de carbasses

Inscripcions: al mateix dia. Informació: 637 793 

553 (Martí Viure)

- Exposició de les carbasses participants els 

dies 1, 2 i 3 de novembre

- Entrega de premis dividits en tres categories: 

a les més grans, a les més belles i a les més 

decorades. El concurs i l’entrega de premis 

es celebraran el dia 1 de novembre de les 19 a 

les 20 h

 

IV Passatge del Terror “Residencial D-Men”

Es podrà visitar els dies 1, 2 i 3 de novembre de 

20 a 24 h. Preus populars. Informació: 649 030 

820 (Maria Àngels Pou)

- Passatge del Terror ambientat en l’hospital 

“Residencial D-Men”, amb molts efectes i 

escenificacions amb actors

- Botifarrada, brou de la bruixa, castanyes, 

moniatos i panellets

- Mini-passatge per infants

- Ball

CURSOS A CORRÓ D’AMUNT

Curs de pintura

De l’1 d’octubre al 31 de desembre 

17-19 h dilluns i dijous

Preu: 22 €/mes per una sessió setmanal i 32 €/

mes per dues sessions setmanals

Inscripcions obertes: 679 309 005 (Elisa 

Martínez) 

Curs de sardanes

Del 7 de setembre al 28 de desembre

17.45-18.45 h divendres

Preu: 5 € per tot el curs

Inscripcions obertes: 649 030 820 (Maria 

Àngels Pou)

Curs de tai-txi

Del 18 de setembre al 18 de desembre 

18.30-19.30 h dimarts 

Preu: 30 €/trimestre

Inscripcions obertes: 649 030 820 (Maria 

Àngels Pou)

Antigues Escoles de Corró d’Amunt

Org. Associació de Veïns de Corró d’Amunt

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

NOU! Trucs en l’ús del correu electrònic (nivell 

bàsic)

8 de novembre

9.15-12.15 h 

NOU! Curs d’informàtica bàsica (word, inter-

net i correu electrònic)

Del 5 de novembre al 12 de desembre

9.30-11.30 h dilluns i dimecres

Inscripcions obertes

Informació: Masia de Can Ribas – Centre de 

Recursos Agraris (camí Antic de Vic, 10. Les 

Franqueses del Vallès / 938 443 040)




