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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

Portada

Plaça de Marata
P. Segura

butlletí municipal de
les franqueses
Edició
Ajuntament de les Franqueses
Direcció
Munsa Viure
Redacció
Llorenç Pascual
Munsa Viure
Fotografia
Ajuntament de les Franqueses
Xavier Solanas
Disseny
JO Comunicació
Maquetació
Llorenç Pascual
Impressió
Gràfiques Harris
Tiratge
8.000 exemplars gratuïts
Dipòsit legal
B- 3036-1996

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ editorial ]

[ sumari ]
Ha acabat un estiu que a les Franqueses
hem viscut de la millor manera possible,
amb les festes majors dels cinc pobles
del municipi. Permeteu-me que parli de
la de Corró d’Avall, que ha estat especial pels actes dedicats al centenari de
l’edifici de l’Ajuntament, una Festa Major fantàstica on hi ha destacat el pregó
amb el IV Marquès de les Franqueses,
l’audiovisual 1912-2012, la cursa ciclista i la cremada dedicades al centenari i
també un multitudinari ball de l’Espolsada, com també ho ha estat d’exitosa
la de Llerona i, encara que queden una
mica més lluny, les de Corró d’Amunt,
Marata i Bellavista, totes elles amb un
segell de personalitat propi que les fa
diferents.
Agrair a tots els veïns i veïnes la paciència que han tingut per les molèsties
que els hi hem pogut ocasionar. Quan hi
ha festes majors i algunes molt urbanes
com les de Corró d’Avall o Bellavista
això sol passar. Us demano disculpes i
prometem millorar entre tots.

Les cinc festes majors han destacat per la gran gentada que ha anat als actes, han estat
més participatives que mai. Això és un signe d’enorme vitalitat del municipi, de compromís per part d’entitats, d’empreses i dels veïns i veïnes per gaudir, quan toca, del que
tenim a prop, del que és més nostre.

04-07
ACTUALITAT
Signatura del conveni d’adhesió a
la xarxa RESCAT i al programari
SIPCAT

08-10
REPORTATGE
Reportatge fotogràfic
Festes Majors de les Franqueses

12-13
GRUPS
POLÍTICS

Amb aquest esperit de gresca, però també d’unió i d’esforç per fer bé les coses, com hem
vist a les festes majors, podem afrontar el nou curs polític amb tranquil·litat i confiança.
Els reptes que tenim per davant com a municipi i com a país són grans, d’enorme trascendència sens dubte, però no ens espanten, al contrari.
A les Franqueses del Vallès i a Catalunya estem convençuts que malgrat les dificultats
del moment ens en sortirem perquè tenim el millor actiu de tots, les persones. Hem
demostrat el que som capaços de fer en el dia a dia i quan hi ha una cita històrica, com
aquesta Diada Nacional.
Estem posant les bases per viure en un municipi i un país millor que decidirem entre
tots. Veient la força de les Franqueses sóc optimista, ens trobem davant d’un gran present i un futur encoratjador, il·lusionant i ple d’esperança.

14-15
AGENDA
Torneig del Centenari d’handbol
Concert de guitarra
Hora del conte
Festa de les Golfes...

Francesc Colomé i Tenas Alcalde
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[ actualitat ]
Les Franqueses signa l’adhesió a la
xarxa RESCAT i al programari SIPCAT
Coordinació de la Policia Local amb altres cossos de seguretat

M. Viure

Xarxa RESCAT

107 municipis de Catalunya han signat el conveni RESCAT i 78 el SIPCAT

L

’alcalde de les Franqueses del Vallès, Francesc Colomé, i el director general d’Administració de Seguretat, Andreu Joan Martínez,
han signat l’adhesió de l’Ajuntament de les
Franqueses a la xarxa RESCAT de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya i la
seva integració al programari SIPCAT, un sistema
gratuït per a les policies locals de Catalunya que
permet interconnectar-les amb els sistemes d’informació i gestió del cos de Mossos d’Esquadra i
amb el Centre d’Atenció de Trucades de Catalunya
112.
L’acte ha tingut lloc el dimecres 13 de setembre
a les 13.30 h a la sala de plens de l’Ajuntament franquesí. Per part de la Generalitat també hi ha assistit
el subdirector general de Coordinació de la Policia
de Catalunya, Joan Carles de la Monja, així com
l’inspector en cap de l’ABP de Granollers, Francesc
Félez. També s’ha comptat amb la presència del
regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Randos, i de
l’inspector el cap de la Policia Local de les Franqueses, Joaquim Martín.
“El sistema de seguretat del país es construeix
dia a dia i des d’Interior agraïm el pas dels ajun-
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taments de signar aquests convenis”, ha afirmat
el director general d’Administració de Seguretat,
Andreu Joan Martínez. A data d’avui, la Generalitat ha firmat 107 convenis de la xarxa RESCAT i 78
del SIPCAT amb diversos consistoris. “Quant més
millor i quan abans millor”, amb aquesta frase el
director general ha expressat la voluntat del Departament d’Interior d’estendre aquests convenis
arreu del territori català.
La signatura dels convenis RESCAT i SIPCAT ha
de servir perquè el cos de la Policia Local del municipi treballi de manera coordinada amb el de la
resta de policies locals catalanes i amb el cos de
Mossos d’Esquadra. Una iniciativa més, per tal de
compartir informació i gestionar els recursos i les
actuacions policials d’una forma efectiva. En definitiva, tal i com ha apuntat, el director general Andreu
Joan Marínez, “es tracta d’amortitzar els recursos
públics”.
Andreu Joan Martínez ha destacat la bona sintonia entre el Departament d’Interior i el municipi. “El
Conseller d’Interior, Felip Puig, sempre s’ha sentit
molt còmode i ha estat rebut d’una manera entranyable al municipi”, ha afirmat Martínez.

RESCAT és la xarxa de
radiocomunicacions dels
cossos operatius del
Departament d’Interior
i d’altres agents públics
relacionats amb la gestió
de les emergències
de Catalunya (Mossos
d’Esquadra, Bombers de
la Generalitat, Bombers
de Barcelona, Guàrdia
Urbana de Barcelona,
Servei d’Emergències
Mèdiques, Agents Rurals,
Agència Catalana de
l’Aigua, Direcció General
de Protecció Civil i
policies locals)

SIPCAT
El Departament
d’Interior ha impulsat
un pla global de les
emergències per a
Catalunya que no sols
involucra la Generalitat,
sinó també les
administracions locals.
El programari SIPCAT
per assolir l’objectiu
i l’èxit de les accions
d’implantació del
projecte (programari
de gestió integral) a
les policies locals de
Catalunya
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P. Segura

Aigua corrent a Can Suquet i al nucli
urbà de Corró d’Amunt

La connexió dels dipòsits d’aigua ha entrat en funcionament aquest estiu

A

quest estiu va entrar en funcionament la connexió d’aigua
corrent a la urbanització de Can Suquet i al nucli urbà de
Corró d’Amunt provinent de la canonada que ha fet Aigües
Ter Llobregat (ATLL) entre els dipòsits de Santa Digna i de
Can Suquet. Fins ara aquest dipòsit era el qui subministrava aigua
a la zona.
La connexió definitiva, un cop finalitzades les obres de la canonada entre Sant Digna i Can Suquet, s’havia retardat pels problemes econòmics del consorci ATLL. Aquesta situació va motivar la

L

’Agència de l’Habitatge de Catalunya
obrirà la convocatòria per adjudicar 12
pisos de protecció oficial de lloguer a les
Franqueses. Els habitatges són al carrer
Martí i Pol de Corró d’Avall i a la plaça Catalunya
de Bellavista. Les promocions formen part del
Pla de Xoc per assignar els pisos buits.
El període per presentar les sol·licituds
obrirà el dia 24 de setembre i tancarà el 9 de
novembre. L’Ajuntament, a través de les seves
oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania, recollirà les sol·licituds. Per més informació podeu dirigir-vos a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o al Punt Informació Habitatge (PIH) de
l’Oficina de Pla de Barris de Bellavista (passeig
Andalusia, 15-17 / 938 616 221). També us atendran a les oficines del SAC de l’Ajuntmament i
de la palça Espanya de Bellavista.

Canalització a tot
el nucli
L’Ajuntament va fer
uns estudis previs del
cost d’ampliació de la
canalització de l’aigua
a tot el nucli urbà. El
pressupost de la xarxa
des del carrer Clavell
fins al carrer de la
Camèlia puja a 170.000
euros. L’Ajuntament
proposa assumir el
10% del cost i els veïns
haurien de fer front
al 90% de l’obra. Al
Consell del Poble del
mes de juliol els veiïns
van rebutjar fer front
a aquesta despesa per
motius econòmics

Es condiciona el solar i el
pàrquing de l’escola Camins

A

l mes d’agost va condicionar-se el solar situat entre la comissaria de la Policia Local, l’escola Camins i el cementiri municipal de Corró d’Avall. També
va arranjar-se el pàrquing de davant de l’escola. Ambdues actuacions havien
Tip!educativa del centre i
estat demandades des de feia temps per la comunitat
pels veïns de la zona.
La gran esplanada que hi ha entre els esmentats equipaments presentava una
zona especialment degradada, a tocar de l’escola Camins, plena de muntanyes de
sorra que hi havien quedat des de la construcció del centre educatiu. A la sortida
d’escola molts nens s’enfilaven en aquest espai. De moment s’han col·locat tanques
provisionals entre el cementiri i l’escola per evitar l’entrada de vehicles que puguin
fer mal bé el terra.
Les actuacions
han permès deixar
un espai molt ampli,
net i apte per a tot
tipus d’activitats, i
millorar l’accessibilitat al centre.
Aquestes obres
han estat realitzades
per l’empresa Bigas
Grup, adjudicatària
del servei de manteniment i millora dels
camins de les FranEl solar es troba entre l’escola Camins i la comissaria
queses del Vallès.
P. Segura

Convocatòria
per accedir
a 12 pisos de
protecció oficial
de lloguer

realització, abans de l’estiu, d’un
nou conveni entre l’Ajuntament i
ATLL que estableix que la canonada passa a ser propietat municipal
i també la seva gestió. El cost de
l’obra, uns 204.000 euros, va assumir-la ATLL.
Amb el conveni la canonada ha
passat a mans de l’Ajuntament
però el Consistori s’ha estalviat
pagar les obres.
Un cop es va rebre al Consistori la signatura del nou conveni
per part d’ATLL, el 19 de juliol, es
van donar els oportuns permisos
a Sorea perquè posés en marxa la
connexió.
Ara l’aigua del dipòsit de Can
Suquet, que abasta d’aigua a la urbanització i a una part del nucli de
Corró d’Amunt, ja procedeix del la
xarxa d’ATLL la qual cosa garanteix
un subministrament d’aigua continu i de la màxima qualitat.
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[ actualitat ]
Millora de l’estació S’amplia l’horari
de Corró d’Avall
del bus de Marata i
Foment inverteix 450.000 euros de Corró d’Amunt

L

a companyia d’autobusos
Sagalés i l’Àrea d’Obres i
Serveis amplien el servei
fins a Corró d’Amunt
amb un viatge extra. El trajecte
Gra-nollers-Cànoves que passa
pel municipi de les Franqueses
donarà el servei fins a Corró
d’Amunt amb un viatge extra a
partir de l’1 d’octubre.
El nou trajecte sortirà de les
19.15 h de Granollers i pujarà
Nou horari a partir de l’1 d’octubre
fins a Corró d’Amunt (19.33 h)
on donarà la volta i tornarà a baixar fins l’estació d’autobusos de
Granollers on arribarà a les 19.58 h. Les parades entre un municipi
i l’altre seran les mateixes. L’ampliació horària beneficiarà els veïns
de Marta i Corró d’Amunt que sol·licitaven al consistori una major
freqüència dels autobusos. Per més informació podeu consultar els
horaris i les parades a la pàgina web municipal.
M. Viure

E

A les 19.33 h arribarà un autobús de Granollers a Corró
d’Amunt que donarà la volta i baixarà cap a Granollers

M. Viure

l Ministeri de Foment, a través de l’Administrador
d’Infraestructures Ferroviàries (Adif), invertirà 450.535,81
euros a l’estació de Corró d’Avall de les Franqueses de la línia
de Vic. La inversió va destinada a la millora de la mobilitat i la
seguretat a les andanes i a les vies del tren.
Segons el projecte d’Adif, es renovarà el paviment de les andanes
que s’alçaran fins a 68 cm de la via per tal de facilitar als passatgers
l’entrada i sortida del comboi. Al terra de les andanes es col·locarà
una banda reflectora i una franja amb relleu de 60 cm d’amplada
per millorar l’accessibilitat a les persones amb discapacitat visual.
Els passos entre andanes es reubicaran uns metres i es construiran
algunes rampes noves. Per tal de facilitar als maquinistes les
operacions d’entrada i de sortida de persones del tren i augmentar
la seguretat de les andanes, s’instal·larà un sistema de càmeres i
miralls.
Les obres a l’estació de Corró d’Avall de la R3 L’Hospitalet - Vic
/ Ripoll / Puigcerdà es
preveu que tinguin una
durada de quatre mesos.
Les tasques es realitzaran
de nit i començaran la
segona setmana d’octubre
i finalitzaran al gener de
2013.
Adif
enviarà
una
carta als veïns propers a
l’estació per informar-los
del procés de les obres.
Millora la seguretat a les andanes i vies

Les Franqueses
Les línies d’autobús s’uneix a la Fundació
Martí
l’Humà
L21 i L22 perden
tres serveis al dia
L’Ajuntament de Granollers reduirà el servei d’autobús urbà a
partir de l’1 d’octubre. Les línies L21 i L22 que passen per Bellavista,
es veuran afectades. L21 i L22 deixaran de fer els dos primers
serveis del matí i l’últim de la nit. La L20 que també passa per
Bellavista mantindrà el servei actual. La decisió de l’Ajuntament de
Granollers es deu a la voluntat de frenar el dèficit del servei.
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L

’Ajuntament de les Franqueses s’ha incorporat al patronat
de la Fundació Universitària Martí l’Humà (FUMH). El dimecres 19, l’alcalde, Francesc Colomé, i la presidenta de la
FUMH, Teresa Freixes, van signar el conveni.
La Fundació, que ja gestiona des de fa tres anys el Centre d’Art i
Noves Tecnologies Can Font, ha vist renovada per un altre període
de tres anys més la concessió de la gestió d’aquest equipament.
L’Ajuntament de les Franqueses passa a formar part del màxim òrgan de decisió de la FUMH que, per la seva banda, impulsarà estudis
universitaris en aquest municipi.
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L’OMIC resol més Inauguració de les
portalades de la
del 50 % de les
reclamacions que rep rotonda del Pla de
Llerona

L

es dues portalades de la rotonda del Pla de Llerona es van
inaugurar el dia 11 de setembre coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya i la Festa Major del poble lleroní.
L’alcalde de les Franqueses del Vallès, Francesc Colomé; la regidora i presidenta del Consell del Poble de Llerona, Rosa
Maria Pruna; i el mossèn de Llerona, Joan Vallicrosa, van oficiar els
parlaments. A l’acte van assistir-hi els regidors del Consistori i les
entitats i els veïns del poble de Llerona que han fet possible la collocació de les portades.
El mossèn Vallicrosa va beneir la rotonda i les noves portes que
donen la benvinguda al poble. L’alcalde va destacar que “granet a
granet es poden fer moltes coses” perquè s’ha aconseguit satisfer
una antiga reivindicació dels veïns de Llerona.
La presidenta del Consell del
Poble de Llerona,
Rosa Maria Pruna,
va agrair la feina
d’entitats i persones del poble que
s’han
implicat.
Així, l’adequació
de la rotonda no
ha comportat cap
despesa pel ConLa inauguració es va fer l’11 de setembre
sistori.
X. Solanas

E

n els meReclamacions per sectors
sos
que
por tem
d’any
la
telefonia és el sector que suma més
reclamacions
a
l’OMIC (Oficina Municipal Informació
al Consumidor) de
les Franqueses del
Vallès, amb un 37,5
% del total. Durant
aquest 2012 s’han
tramitat al voltant
de 80 reclamacions
i a més s’han atès 31 consultes relacionades amb consum.
Cal dir que de totes les reclamacions s’han resolt més del 50 %,
amb un percentatge d’un 40 % favorable als consumidors.
Les altres reclamacions per sectors són variades, amb un 15 %
serveis diversos com electricitat, aigua, etc. un 12,5 % habitatge, un
10 % comerç, un altre 10 % comerç fora del municipi, i un 5 % en els
sectors dels automòbil, el sector de les assegurances i el turístic.
Pel que fa al tipus de demandes, un 80 % corresponen a reclamacions, un 15% a consultes i un 5% a queixes. Per més informació
i per conèixer l’horari d’atenció de l’OMIC podeu dirigir-vos al Servei
d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament, personalment o al telèfon
938 467 676, o bé escriure un correu a omic@lesfranqueses.cat.

Mor Maria JunMatrícula oberta
pel nou curs a l’EM queras, Placa al
Civisme de Llerona
de Música

D

urant el mes d’octubre segueixen obertes les matriculacions del curs 2012-2013 de l’Escola Municipal de Música
Claudi Arimany de les Franqueses del Vallès. L’oferta de
l’Escola de Música és molt àmplia, amb un ventall que va a
partir dels 3 anys i també per a adults.
Es realitzen especialitats instrumentals de piano, guitarra, guitarra elèctrica, violí, violoncel, contrabaix, flauta, clarinet, trompeta, saxòfon, percussió, bateria i cant. Pel que fa als conjunts, hi ha
cors infantils, conjunts instrumentals i conjunts de guitarres.

Xarxa d’Escoles del Liceu
L’Escola forma part del Pla d’Estudis per a la Xarxa d’Escoles de
Música del Conservatori del Liceu.
Per a més informació us podeu adreçar a l’EM de Música, a la
plaça de l’Escorxador, 1. L’horari de secretaria és de dilluns a divendres de 17 a 20 h (938 465 636 / escola.musica@lesfranqueses.cat).

D

illuns 24 de setembre va morir Maria Junqueras, de Can
Llampallas, que havia rebut la Placa del Civisme del Consell del Poble de Llerona del 2012 en reconeixement als
anys de dedicació com a mestre als infants de Llerona i de
les Franqueses del Vallès. És la primera vegada que el Consell de
Llerona atorga aquesta distinció a una dona.
L’acte no es va poder fer durant el sopar de Festa Major, com és
tradicional, perquè Maria Junqueras es trobava ingressada al geriàtric de Granollers. Fins allà s’hi van desplaçar la presidenta del
Consell del Poble de Llerona, Rosa Maria Pruna, i el president de
Festes Laurona, Josep Girbau, per fer el lliurament.
Maria Junqueras, de 86 anys, estava acompanyada del seu marit, Josep Llampallas.

Per primera vegada s’atorga aquest reconeixement a una dona
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[ reportatge fotogràfic ]
Festa Major de Bellavista juliol 2012

Festa Major de Marata juliol 2012
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Festa Major de Corró d’Amunt agost 2012

Festa Major de Llerona setembre 2012
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[ grups polítics ]
de les Franqueses del Vallès
[ajuntament
reportatge
fotogràfic ]
Festa Major de Corró d’Avall setembre 2012
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[ VII Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars ]
Temporada octubre-desembre 2012
El gat amb botes Campi qui pugui

6 d’octubre 18 h Corró d’Avall casal cultural
Teatre musicalJavier
per a tota
la família
Alvarez

Portaveu del Grup Municipal Partit Popular

Adaptació del conte tradicional popularitzat per Charles Perrault. Acompanyats de música en
directe, cançons i dansa, els actors ens aproparan a un món fantàstic de valors com la honradeHarum
quamus
aliquam liquibus quos et remquid mo berorest vellici umenecuptat. Et qui voloruptas et volorpos dolupta tatiandae
sa, i faran
volar lavenimet
nostra imaginació.

corehente plaboritatur aut di rem inum quatur adipis molorrum facepro dus renis volupta sperum, occusam andi culparc hilitionse nobis
ipsum
quametRamon
expero dolupta
Adaptació:
Molins tiorendaecus di occullupta quae occume digenda iumque similla porum nonsequiae. Itatur? Quis eatios et ut
aciisciuria
dellabo.
Nem dolorestis sunto tem. Et litatem qui con es am quidelitiam eum quam cus exero eatior se nus.Idenietur? Boris
Direcció:siGretta
Sisqués
dolesti
iscitibus
et int faces vides ut quas duciae eturem quidel int,Gento dolori te la que aut mos et pa vollupi tasperum nimet ullitiscilic
Música:
Davidalis
Ordinas
tor
re est, Jordi
secepudic
tem
experae
solumOriol
voluptaqui
deribus
aliqui doluptatia
Actors:
Gené,
Carme
Plana,
Esquerda
i Alguer
Vendrellpelis etur mod que pa quam, simolore cus cumqui inusam re-

Cançons i rimetes 2princesesbarbudes

20 d’octubre 18 h Bellavista teatre-auditori

Angel Profitós

Espectacle de cançons recomanat per a infants a partir de 3 anys

Portaveu del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya
Les 2princesesbarbudes fan servir instruments de joguina i amb ritmes pop revisiten cançons de joc, de

Harum
venimet
liquibus
quostradicionals
et remquidcatalanes.
mo berorest
vellici
umenecuptat.
Eti
treball,quamus
de bressol,
danses,aliquam
romanços
i cantarelles
Tot plegat
en un
ambient casolà
qui
voloruptas
màgic
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[ grups polítics ]
ajuntament de les Franqueses del Vallès

Francesc Colomé
Portaveu del Grup Municipal Convergència i Unió
VISCA CATALUNYA. El passat 11 de setembre, amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, 1 milió i mig de persones van sortir al carrer
amb el lema Catalunya, nou estat d’Europa. No podem restar impassibles davant els clams que la ciutadania va expressar-hi: la voluntat d’esdevenir un poble lliure i la denúncia pel maltractament polític, econòmic i social que pateix Catalunya vers l’estat i que dinamita el nostre
potencial com a país i les oportunitats de la nostra gent. El Grup Municipal de Convergència i Unió manifestem que Catalunya té dret a decidir
sobre el seu futur de manera lliure i democràtica i també que s’ha de reconèixer la necessitat d’una hisenda pròpia catalana, basada en la
resolució aprovada pel Parlament de Catalunya el 25 de juliol de 2012, que posi punt i final a l’espoli que pateix Catalunya i que obliga a les
administracions públiques catalanes, inclosos els ajuntaments, a executar importants ajustos pressupostaris.

Esteve Ribalta
Portaveu del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya
Manca de recursos educatius a aules de les Franqueses, franquesins desnonats que no paren d’augmentar, retallades i atur que fan estralls
en famílies, empobriment de pensionistes... ens deparen un futur desolador per a la societat catalana. Rajoy i Mas donen gat per llebre i sota
el paraigua dels seus nacionalismes, continuen desballestant el model social. ABC, El Mundo, La Vanguardia, TV3... tapen la regressió amb
el seu espanyolisme o independentisme. Tapen també la llista d’incompliments de programa. Ningú planteja una reforma fiscal amb incentius al creixement que reequilibri la societat. Eurovegas o Barcelona World són la única ocurrència que tenen. Al PSC hem de recuperar els
nostres fonaments per alliberar-nos del nou esclavatge financer. És més transcendental per al futur dels nostres fills, que no pas si és dins
un estat català o espanyol. Cal un fiançament just per a Catalunya, però cal administrar-lo amb vocació de justícia social.

Francesc Torné
Portaveu del Grup Municipal Convergència per Les Franqueses
QUÈ SE N’HA FET DEL SECRETARI? El secretari de l’Ajuntament ha hagut de plegar per les pressions de l’alcalde, que el va convidar a plegar
voluntàriament o a obrir-li un expedient disciplinari per actuacions no ajustades a dret. Aquest tipus de procediment tan expeditiu no encaixa
en una institució pública i en un estat de dret democràtic com el nostre. El secretari ha preferit anar-se’n abans que estar barallant-se contínuament i desgastar-se personalment. Però des del punt de vista de correcte funcionament de la institució, quan hi ha una incorrecció en el
treball d’un funcionari cal obrir un expedient que doni seguretat jurídica a ambdues parts i transparència. En aquest cas la transparència i la
seguretat jurídica s’han saltat. Per interessos ocults s’ha tirat pel dret i els franquesins, veritables destinataris de la gestió de l’Ajuntament,
es quedaran sense saber què s’ha fet malament al Consistori i si cal demanar responsabilitats.

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 Álvarez
Portaveu del Grup Municipal Partit Popular
EL GOBIERNO DE LES FRANQUESES. Retrospección: Después de casi año y medio de legislatura en el actual gobierno de les Franqueses,
queremos dar una mirada hacia atrás y ver el recorrido realizado hasta el momento. Nos hemos encontrado con innumerables obstáculos
en el camino -claro que sabíamos que tendría que ser así- pero lo más destacable y por lo cual nos sentimos muy orgullosos, es que hemos
trabajado unidos y como un bloque fuerte y consistente. Esta, básicamente, ha sido la fórmula para darle a los franquesinos por fin un gobierno digno y responsable, el que desde hace mucho tiempo clamábamos con desolación y ligera angustia. La clave: para llegar a conformar
este “bloque tan consistente” hemos ido todos a una, incluso en muchas ocasiones olvidándonos de nuestros colores políticos, pero teniendo
siempre en cuenta y enfocándonos solo en el bienestar de las personas y su entorno. ¡Mil gracias por vuestro apoyo!

Àngel Profitós
Portaveu del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya
Benvolguts/des: Quan llegiu haurà passat l’onze de setembre. La manifestació de la Diada haurà estat un èxit (no en tinc cap dubte). Els
catalans demanarem independència i qui ens ha de representar farà el que li sembli. Què passarà? No ho sé. Què hauria de passar? Que
demanem i obtinguem RESPONSABILITATS. La responsabilitat, o així ho entenem a Esquerra, va lligada al càrrec. Al que es fa i al que no es
fa. I a tots els nivells. Des del president de la Nació fins al darrer treballador, passant per alcaldes, regidors i funcionaris. Desgraciadament,
la pràctica no és aquesta i a les Franqueses en tenim experiència. A ERC seguirem treballant per exigir-la allà on estem. Per acabar, volen
que paguem l’aigua a preu d’or. Aquest agost, com alcalde accidental, vaig presentar les corresponents al·legacions contra un increment del
cost de l’aigua del 70% per tots nosaltres. També les empreses de subministraments vitals haurien de tenir responsables.

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
L’AJUNTAMENT FA DE PROMOTOR I EL POBLE SEGUEIX A L’ATUR. Mentre l’atur de les Franqueses augmenta, l’alcalde Francesc Colomé i
el regidor del PP, Javier Álvarez, es reuneixen per fer de promotors públics per modificar els usos dels terrenys municipals i poder fer activitats lúdiques, com un Auto-Cine, quan tenim una estructura per un centre cultural que encara no s’ha acabat. Així que l’objectiu és que
l’ajuntament ingressi diners, però cap dels projectes plantejats ajudaran a disminuir l’atur en el municipi ni a millorar els serveis del ciutadà,
i els beneficis que obtingui l’ajuntament seran per compte dels ciutadans i, a més a més, l’equip de govern té previst i aprovat apujar més els
impostos cada any fins el 2015. Aquests projectes estrelles no solventaran la crisi ni l’atur del nostre municipi.
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[ agenda ]
01 dilluns

14 diumenge

Xerrada: Internet Segura
18 h Biblioteca INS El Til·ler
Org. AMPA INS El Til·ler

Homenatge a la Vellesa 2012 de Corró d’Amunt
13 h Missa solemne a l’església de Sant Mamet
14 h Dinar a les antigues escoles de Corró d’Amunt
16 h Obra de teatre Ens ha caigut la sogra a càrrec del Grup de Teatre Boina
Org. Grup de Teatre Boina

04 dijous
Espais de lectura. Especial Centenari de l’edifici
de l’Aj. Cometari del llibre Pilar Prim de Narcís Oller
18 h Biblioteca Municipal

07 diumenge
Festa de la germandat
12. 30 h Missa i cants a l’església de Sant Mamet
14 h Dinar i espectacle a les antigues escoles de
Corró d’Amunt
Org. Associació de Veïns de Corró d’Amunt

20 dissabte
Homenatge a la Vellesa 2012 de Bellavista
8 h Esmorzar al casal d’avis de Bellavista
10 h Sortida dels autobusos a la plaça Major
14 h Dinar a l’Hotel La Terrrassa de Platja d’Aro
Org. Associació de Veïns de Bellavista
Presentació dels equips de la secció de bàsquet
del Patronat Municipal d’Esports i del CB Les
Franqueses. Acte de presentació dels diferents
equips del CB Les Franqueses i dels equips de la
Secció de Bàsquet del Patronat Municipal d’Esports. Es jugarà el partit de lliga del 1er equip del
CB les Franqueses, el Sènior Masculí
Pavelló poliesportiu de Corró d’Avall
Org. CB Les Franqueses

X. Solanas

21 diumenge
1a Dual Bike de Catalunya. Combinació de recorreguts per BTT i per Bicicleta de Carretera
9.30 - 13.30 h Zona esportiva de Corró d’Amunt
Org. Club Ciclista de Corró d’Amunt i Unió Ciclista de les Franqueses
Informació: 670 246 769 (president CC, Josep Mauri)

Concert de guitarra amb Javier García Moreno
10 h Parròquia de Santa Coloma de Marata
Org. Parròquia de Santa Coloma de Marata

25 dijous
Hora del conte. Inici de temporada. “Contes
per conviure” a càrrec de Rosa Fité
17.30 h Biblioteca Municipal

27 dissabte
El Tast de La Mitja. Recorregut adreçat a tots
els esportistes, que practiquen el running de
forma amateur o que hi tenen més experiència.
El recorregut tindrà una distància de 11,5 km, la
sortida serà des de la Garriga i també passarà
per les Franqueses i Granollers
10 h La Garriga
Inscripcions: www.eltast.lamitja.cat
Informació: www.eltast.lamitja.cat
Presentació dels equips de la secció del Patronat Municipal d’Esports i del AEH Les Franqueses. Acte de presentació dels diferents equips
del AEH Les Franqueses i dels diferents equips
de la Base del Patronal Municipal d’Esports
Pavelló poliesportiu de Corró d’Avall
Org. AEH Les Franqueses
Festa de les Golfes. Activitats per infants i joves:
jocs, tallers, contes, campionats, música...
17 h Plaça Major de Bellavista

31 dimecres

Torneig Centenari Ajuntament de les
Franqueses d’Handbol
Zona esportiva municipal de Corró d’Avall
Org. AEH Les Franqueses

Teatre: Catalans a la Romana de Joan Rosquellas
Gil, pel grup del Centre Cultural de Marata
21.30 h Centre Cultural de Marata
Org. Centre Cultural de Marata
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X. Solanas

12 divendres

“El bolet i el moixernó,
de l’octubre és el millor”

review
activitats
CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS
OBERTES AL PÚBLIC

SETMANA MUNDIAL DE LA
LACTÀNCIA MATERNA
7 - 14 d’octubre

activitats
CURSOS DE FORMACIÓ MASIA DE CAN
RIBAS - CENTRE DE RECURSOS AGRARIS

Diumenges 7, 14, 21 i 28 d’octubre
10.30-13.30 h Circuit de Cal Gabatx
Org. CE Ferroviaris VIA OBERTA

NOU! Inici curs: Anglès Bàsic. Curs adreçat a
persones en situació d’atur
1 d’octubre

PROGRAMA DE CAMINADES “BELLAVISTA,
PAS A PAS”
1 d’octubre de 2012 - 27 juny de 2013
Caminades de circuits suaus i assequibles per
a tothom acompanyades d’un monitor titulat
Horari: dimarts i dijous de 10 - 11 h, de 18 - 19
h o de 19 - 20 h. Sortides des de la plaça Major
Inscripcions: Oficina del Pla de Barris de
Bellavista (passeig Andalusia, 15-17 / 938 61
6 221) o Patronat Municipal d’Esports (zona
esportiva municipal, s/n / 938 467 083)

NOU! Inici curs: Castellà per a nouvinguts
1 d’octubre

SEMANA CULTURAL-CASAL D’AVIS
1 - 7 d’octubre. Casal d’Avis de Corró d’Avall
Org. Associació Gent Gran Casal de les Franqueses
Taller de memòria
D’octubre a desembre. Casals de la gent gran
de Bellavista i Corró d’Avall
Bellavista: 9 d’octubre - 11 de desembre.
Tots els dimarts de 16.30 a 18 h (10 sessions)
Corró d’Avall: 4 d’octubre - 20 de desembre.
Tots els dijous de 16.30 a 18 h (10 sessions)
Curs: Drets Humans, Salut i Gènere
8, 15, 22 i 29 d’octubre
Formació destinada a entitats i/o col·lectius
del municipi que treballen a l’àmbit de la salut
18 - 20.30 h Oficina Tècnica del Pla de Barris
Taller club de feina
Tots els dimarts d’11 a 13 h a la 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

4 dijous
Cine-fòrum: El pecho no tiene horario. A continuació parlem sobre la lactància materna
11 dijous

NOU! Puja i retoca fotografies amb Picassa
i Instagram
11 d’octubre
9.15 - 12.15 h (sessió de 3 h)
Inscripcions obertes
Informació: Masia de Can Ribas – Centre de
Recursos Agraris (camí Antic de Vic, 10. Les
Franqueses del Vallès / 938 443 040)

Xerrada: “Permisos de maternitat, paternitat i lactància” a càrrec de Marta Reche
Lavado, advocada
18 dijous
La Rotllana: parlem de... “Mares que són
donants de llet i el Banc de llet materna”
25 dijous
Juguem! Celebrem la Castanyada amb els
nostres nadons. Espai de joc d’exploració
amb elements naturals de la tardor. Convidem
als assistents a portar berenar per compartir

Casals infantils municipals i centres
municipals de joves

Totes les activitats tenen lloc a les 17.30 h a
l’aula 2-3 del Centre Cultural de Bellavista

Servei d’Informació Juvenil, ESPAI ZERO
Horari: 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

Org. Associació Espai Nadó Les Franqueses,
Grup de Lactància i Criança Respectuosa
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA d’Irina Llopart
“Lactància materna”
15 d’octubre - 9 de novembre. Sala d’exposicions del Centre Cultural de Bellavista
Inauguració: 15 d’octubre a les 17.30 h
Org. Associació Espai Nadó Les Franqueses,
Grup de Lactància i Criança Respectuosa

Casals infantils municipals per infants de 3 a
11 anys. Centres municipals de joves per
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

Els actes de l’agenda queden subjectes a
possibles canvis. Consulteu la web municipal

MÉS INFORMACIÓ A LA WEB:
www.lesfranqueses.cat
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