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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 77 00 77
Estabanell y Pahisa Energía. 938 609 109
Repsol. 901 121 212
Sorea. 902 250 370
Movistar. 1002
Gas Natural Fenosa:
- elèctriques. 901 20 30 40
- gas. 900 750 750
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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ editorial ]

[ sumari ]
Els veïns i veïnes de les Franqueses,
de Llerona i de Corró d’Avall, decidiran
com seran dues de les actuacions més
destacades que es realitzaran en el futur al municipi. I comencen a decidir-ho
ja, amb el Procés de Participació Ciutadana del Parc del Falgar i la Verneda
que s’ha presentat al mes de juny a Can
Font.
És un altre compromís que complim i
del qual estic especialment orgullós per
dos motius. D’una banda desencallem
novament un assumpte molt important
per a les Franqueses del Vallès que havia quedat paralitzat a l’anterior legislatura. Ara ho iniciem amb el Parc del
Falgar i de la Verneda i més endavant
farem el mateix amb el Centre Cultural
de Corró d’Avall.

L’altre motiu que em satisfà és donar
l’oportunitat a la ciutadania d’involucrar-se i decidir amb les seves opinions
com volen que sigui una part del territori. Fins ara la resposta és molt positiva,
sobretot per part dels veïns i veïnes de Llerona, on es troba el Falgar i la Verneda i per
això tindrem especial cura amb les seves propostes.
En temps complicats, amb imaginació, amb una bona gestió, amb esforç i amb la implicació conjunta dels habitants de les Franqueses som capaços de resoldre temes que ens
preocupaven a tots. Estem aconseguint que el nostre municipi sigui notícia per allò que
fa bé, no com abans, i el que és veritablement rellevant, treballem perquè els ciutadans i
ciutadanes tinguin i gaudeixen dels serveis i els equipaments que es mereixen.

04-08
ACTUALITAT
Els franquesins volen un Parc del
Falgar i la Verneda verd i d’econòmic
manteniment

09
ENTREVISTA
Dolors Bachs i Josep Lloreda,
capdansers del Ball de l’Espolsada de
Marata

10-11
GRUPS
POLÍTICS

12-15
AGENDA
XXII Torneig 12 h de Bàsquet
La Perestroika, 12a Trobada de
Vaporistes del Vallès Oriental, Torneig
Internacional Juvenil de Petanca...

Francesc Colomé i Tenas Alcalde
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[ actualitat ]
Els veïns imaginen una gran zona verda
de baix manteniment al Parc del Falgar

X. Solanas

Implicació a la primera sessió del procés participatiu

Vista general del Parc del Falgar i la Verneda ubicats al poble de Llerona

L

es Franqueses va començar el procés participatiu del Parc del Falgar i la Verneda. El procés va iniciar-se el
7 de juny amb la presentació i realització del primer taller participatiu al Centre d’Art i Noves Tecnologies
Can Font.
A la primera sessió va presentar-se el funcionament del procés, les característiques bàsiques de la zona del
Parc del Falgar i la Verneda i els límits generals que l’Ajuntament planteja. A partir d’aquí, es van recollir totes les
propostes dels ciutadans. La majoria de les idees dels franquesins passen per construir una gran zona verda amb
un cost de manteniment baix.
A l’inici de la sessió l’alcalde de les Franqueses del Vallès, Francesc Colomé, va agrair la participació dels veïns
que s’involucren per “decidir com volen una part del territori”. L’objectiu dels processos de participació ciutadana
és integrar les opinions, necessitats i expectatives de la població a un projecte i aconseguir una actuació d’àmplia
repercussió social i col·lectiva. Colomé també va explicar que aquest procés finalitzarà a mitjans de setembre i
principis d’octubre i paral·lelament s’engegarà el procés del Centre Cultural de Corró d’Avall. L’alcalde va excusar al regidor de Serveis Centrals, Hisenda i Participació, Àngel Profitós, per no poder assistir a la presentació.
Amb tot el regidor va tancar aquesta primera sessió.
A la jornada també hi van ser presents el regidor d’Urbanisme, Esteve Ribalta, i el regidor de Les Franqueses
Imagina, Ferran Gontán.
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Les propostes es poden fer
arribar a través
de l’oficina virtual:
elfalgar@lesfranqueses.cat o
trucant al departament de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament . Per
més informació
es pot consultar
la web municipal:
www.lesfranqueses.cat
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Pel que en fa a la gestió alguns proposen que una empresa privada se’n encarregui sempre i quan respecti uns mínims establers
i contracti personal del municipi. Tot i així, la immensa majoria va
coincidir en no construir grans equipaments i en que el cost del manteniment de la zona fos baix.

X. Solanas

Per aquest procés es construiran tres taules que analitzaran la viabilitat de les propostes dels veïns: una taula de tècnics municipals,
una taula d’experts i una taula anomenada grup motor en la qual hi
haurà representants escollits per diverses entitats del municipi.
El Consistori ha proposat que es respectin els vials que es van
construir i que les propostes tinguin en compte: criteris de sostenibilitat econòmica -que el faci possible econòmicament i que a posterior es pugui mantenir- i mediambiental així com els límits marcats
per la inundabilitat.
Les propostes per ocupar els 170.000 m2 del Parc del Falgar i la
Verneda recollides del primer taller són molt diverses però totes tenen com a comú denominador la creació d’un espai verd. La diferència de les propostes rau en quina ha de ser la presència de l’home.
Algunes plantegen prohibir l’accés a tot el parc per tal d’aconseguir
la recuperació de les espècies, d’altres demanen que se’n tanqui només una part i un tercer grup sol·licita que sigui completament obert
i accessible a tothom per gaudir de l’espai.
Els usos que ha de tenir el parc també són diversos: es proposen zones de parcs infantils, carrils per bicicletes, carrils només per
vianants, circuits de cros, de cultiu d’horts, de recàrrega de cotxes
elèctrics, de ponis i d’altres animals, d’ubicacions de petites escoles
com ara d’horticultura o bé una agrobotiga, entre d’altres. També
s’apunten idees sobre com renovar l’aigua estancada del llac, per
l’arbrat i pel manteniment del terreny en general.

El llac artificial del Parc del Falgar

Noves bosses reutilitzables al municipi

L’acalde i el regidor de Dinamizació Econòmica presenten les bosses

L

’Ajuntament llança una campanya de bosses reutilitzables
de promoció del comerç, els mercats i la gastronomia de les
Franqueses. La iniciativa està promoguda per la regidoria de
Dinamització Econòmica amb la col·laboració de l’Associació
de Botiguers, Comerciants i Professionals de les Franqueses.
El regidor de Dinamització Econòmica, Javier Álvarez, explica el
doble objectiu de la campanya. “D’una banda contribuir a la reducció
de residus fent servir bosses reutilitzables en comptes de bosses de
plàstic i de l’altra donar el màxim de suport des del Consistori als
comerços, mercats i restaurants de les Franqueses amb una bossa
que puguin utilitzar tots com a eina dinamitzadora”.
L’alcalde Francesc Colomé destaca que “amb aquesta campanya
de la bossa reutilitzable es dignifiquen i es potencia el comerç local
i les botigues de proximitat tant de Bellavista, de Corró d’Avall com
dels altres pobles del municipi”.

P. Segura

P. Segura

Els establiments podran adquirir bosses

Un dels objectius de les bosses reutilitzables és reduir residus

La bossa s’ha distribuït als paradistes del mercat de Bellavista i
de Corró d’Avall. A partir d’aquí, la regidoria de Dinamització Econòmica i l’Associació de Botiguers, Comerciants i Professionals de
les Franqueses es posaran en contacte amb tots els establiments
del municipi perquè puguin disposar de les bosses que desitgin. El
preu de la bossa promocional reutilitzable pels establiments és de
10 euros si adquireixen 10 bosses, 18 euros per 20 bosses, 30 euros
per 50 bosses i 50 euros per 100 bosses. Els mateixos establiments
decideixen si les regalen als compradors o les venen. Si les posen
a la venda, el preu no pot ser superior a l’1,50 €.
S’han fabricat 5.000 bosses amb la intenció de distribuir-les
ara, a la campanya d’estiu, i posteriorment a la campanya de
Nadal. Si la demanda és alta està previst fer 5.000 bosses més
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[ actualitat ]
Noves propostes esportives del Consistori
franquesí a la Generalitat

X. Solanas

E

n representació municipal, l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé; el regidor d’Esports, José Ramírez; i el regidor
de Dinamització Econòmica, Javier Álvarez, es van reunir
amb el Secretari General de l’Esport de la Generalitat, Ivan
Tibau, acompanyat de la cap de gabinet, Ita Sánchez. A la trobada
del passat mes de juny es van tractar temes d’interès pel municipi.
En primer lloc, es va sol·licitar ajuda per la remodelació de la
zona esportiva de Llerona.
D’altra banda, es va demanar que s’estudiés la possibilitat
d’encabir un pavelló de tipus 1 al Centre Cultural de Corró d’Avall.
Un pavelló de tipus 1 inclou una pista poliesportiva de 608 m2 (per
practicar bàsquet, voleibol o bàdminton), vestidors i zones per altres
serveis. Actualment, el Centre Cultural es troba en un procés participatiu ciutadà (que començarà aquest any) per decidir quin serà
el seu futur. La voluntat de l’equip de govern és incloure la possible
proposta al procés per tal que els franquesins decideixin.
Francesc Colomé remarca que el cost de les obres hauria de venir subvencionat. La proposta d’un pavelló de tipus 1 es deu a un
estudi del Pla integral d’equipaments esportius de Catalunya (PIEC).
L’anomenat estudi revela que les Franqueses té un dèficit d’un equipament esportiu de tipus 1.

Les obres del Centre Cultural de Corró d’Avall es van paral·litzar

La reunió va tornar a evidenciar la bona sintonia de l’Ajuntament de
les Franqueses amb la Generalitat de Catalunya.

X. Solanas

L’Ajuntament demanda obres a la carretera
de Marata i Corró d’Amunt
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d’Amunt (al punt del desviament cap a l’urbanització de Can Suquet)
fins al Consell del Poble de Corró d’Amunt.
La trobada va ser molt satisfactòria ja que aquestes obres són
antigues peticions dels ciutadans de Marata i Corró d’Amunt, sobretot, pel que fa a la rotonda.

M. Viure

E

l govern local aposta per la seguretat. L’alcalde de les Franqueses Francesc Colomé es va reunir al juny amb el gerent
de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Vicenç Izquierdo. Un dels punts tractats va ser el projecte d’estudi que
la Diputació de Barcelona va aprovar per construir una rotonda a
l’encreuament de Marata. Els tècnics ja han començat a treballar-hi.
Segons l’alcalde, “durant aquesta legislatura es construirà la rotonda si la situació econòmica és favorable”. Aquesta notícia la va avançar el regidor José Ramírez el dilluns 28 de maig al Consell del Poble
de Corró d’Amunt.
L’alcalde va aprofitar l’avinentesa per sol·licitar permís per
demanar un projecte per remodelar la travessa urbana de Corró
d’Amunt. La proposta és doble. D’una banda, construir una zona de
prioritat invertida des del Consell del Poble de Corró d’Amunt fins
passat el restaurant Quatre Llunes. Als carrers de prioritat invertida
la preferència és dels vianants i ciclistes i la velocitat màxima permesa és de 20 km/h.
D’altra banda, es proposa fer una actuació que reduir la velocitat dels vehicles des de l’entrada al nucli del centre urbà de Corró

Ressalts de la carretera que passa pel centre antic de Corró d’Amunt
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X. Solanas

consell
del poble
de Llerona

Anem avançant,

Rambla de Corró d’Avall durant la passada fira de Sant Ponç

Les Franqueses encarrega
un estudi per dinamitzar el
turisme

L

’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, i el regidor de Dinamització Econòmica, Javier Álvarez, van reunir-se amb el gerent de Turisme de la Diputació de Barcelona, Francesc Vila, i el cap de l’Oficina Tècnica de Turisme, Xavier Font. La trobada
va tenir lloc a l’edifici de l’Ajuntament franquesí a mitjans de juny.
L’alcalde va sol·licitar al gerent de turisme de la Diputació un pla director sobre com
dinamitzar el turisme a les Franqueses del Vallès. El municipi té nomes un 15 % del sòl
edificat, per tant, compta amb grans extensions d’espais verds.
Les Franqueses té nombroses masies disseminades pel territori, construccions religioses i ofereix productes d’alta qualitat com la coneguda mongeta del ganxet. A banda de
l’atractiva via per vianants i ciclistes que hi ha al costat del riu Congost, al mes d’abril es va
sol·licitar una subvenció al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per tal de
dur a terme un projecte de Via Turística per a Vianants i Ciclable que transcorri per diversos
pobles del municipi. L’entorn privilegiat del municipi el complementa una bona situació geogràfica ja que platja, muntanya, centres comercials i polígons industrials es troben a poca
distància.
Després de la reunió a l’edifici consistorial, el regidor de Dinamització Econòmica, Javier
Álvarez, va acompanyar al gerent de Turisme de la Diputació de Barcelona, Francesc Vila, i
al cap de l’Oficina Tècnica de Turisme, Xavier Font, a fer una ruta pel municipi. L’objectiu era
localitzar quines àrees poden ser d’interès pel turisme i com fomentar-lo. Es tractava de fer
una valoració prèvia abans d’iniciar el pla director amb indicacions pel desenvolupament del
turisme a les Franqueses.

Retorn de part de la inscripció de la X Caminada Popular

L

’Ajuntament va aprovar al Ple municipal celebrat el 31 de maig tornar als participants de la X Caminada Popular 0,70 euros que es van cobrar de més. La inscripció
de la Caminada d’aquest any, que tenia el mateix cost que l’any passat, 8 euros
anticipadament i 12 el dia de la caminada, excedeixen els preus públics aprovats
per l’Ajuntament, que marquen 7,3 i 10,45 euros, respectivament.
El regidor d’Esports, José Ramírez, va dir que es retornaran els diners als participants
que ho sol·licitin al Patronat Municipal d’Esports. Hi haurà un termini de tres mesos per reclamar el retorn dels diners a partir de la publicació de la notícia al 5.1 del juliol. Els diners
que no es tornin es destinaran a una entitat solidària sense ànim de lucre. La proposta de
retorn dels diners, presentada per Plataforma per Catalunya, es va aprovar per unanimitat.

El 22 de maig es va fer la sortida per la
gent gran al Palau de la Música. La gent
del poble, major de 65 anys, va ser convidada a passar un dia d’esbarjo. Una
trobada per veure les meravelles que
té el nostre país: un Palau ple d’Història
musical.
El dia 28 de maig es celebrava un Ple extraordinari per presentar el procés participatiu del Parc del Falgar i la Verneda,
un procés on tots els lleronins podem
decidir com volem que sigui i així va quedar palès per l’assistència i les ganes de
participar amb un objectiu molt clar: un
parc verd, sostenible, amb activitats de
caire educatiu relacionades amb la natura i encaminat a preservar els nostres
valors, sense obres faraòniques ni despeses innecessàries.
Ara, els quatre membres que vam escollir al Consell del Poble de Llerona per
representar-nos a la taula del “grup motor” del procés participatiu: Xavier Cervera, Josep Prat, Josep Lleonart i Jaume
Garriga, seran els encarregats d’anar
desgranant la pluja d’idees. El nostre
Tip!
poble presenta
uns projectes senzills
per aprendre i gaudir de la nostra natura
conservant el territori que és el nostre
patrimoni.

Llerona, 11 de juny de 2012

Rosa Pruna
Presidenta del
Consell del Poble
de Llerona
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[ actualitat ]
Torna el bus nocturn

E

l Bus Nocturn C17 reapareix a les Franqueses per recórrer
les festes majors i altres concerts d’aquest estiu destinats
als joves. L’objectiu del servei és facilitar la mobilitat nocturna de joves durant actes importants d’oci nocturn dels municipis que conformen el Pla C17 així com d’altres festes interessants
pels joves. A més a més, es pretén reduir els possibles accidents de
trànsit deguts als efectes del consum d’alcohol o altres substàncies.
Les inscripcions, que són gratuïtes, es poden fer a través de la
web municipal clicant al logo del bus nocturn i també la mateixa nit
a la parada del bus (si queden places lliures). Així mateix, es poden
consultar els horaris i parades.
El Bus Nocturn és una iniciativa del Pla de Prevenció de Drogues i Promoció
de la Salut C17. És
un autobús de línia
discrecional que fa
un recorregut pels
municipis adherits:
les Franqueses del
Vallès,
l’Ametlla
del Vallès, FigaróMontmany, la Garriga i el Tagamanent.
El primer servei
d’enguany és el dia
6 de juliol, coincidint
amb la Festa Major
de Bellavista.
Material intervigut en l’operació

Les atraccions típiques de les fires

Nou permís de fires

A

l mes de juny va entrar en vigor un nou permís d’activitats
pels firaires. S’introdueixen algunes especificitats per a
la instal·lació a la via pública dels establiments no permanents desmuntables. Fins ara, les activitats dels firaires estaven contemplades a la llicència general d’ocupació de la via
pública.
El nou permís, elaborat des de la regidoria d’Activitats, Habitatge i Pla de Barris estableix com a documentació a aportar, entre
d’altres qüestions que abans no es demanaven, un mini projecte de
l’activitat, sistemes de seguretat o capacitat de l’activitat. Una altra
novetat és que ara els controls sobre aquestes activitats de fires els
realitza una ECA (Entitat Col·laboradora de l’Administració).

Divendres de TV3 a les Franqueses
Els dies 9, 10 i 11 de juliol es gravarà al municipi
ivendres de TV3 dedicarà el seu programa al municipi de
Les Franqueses del Vallès. Els dies de gravació seran el 9,
10 i 11 de juliol i el mateix programa s’emetrà la mateixa
setmana del 9 de juliol.
Divendres és el magazine de les tardes de TV3 que s’emet de
dilluns a divendres de 16.40 a 18.40 h. Els periodistes Xavi Coral i
Espartac Peran condueixen els continguts des del plató a Sant Joan
Despí i des d’una població catalana, respectivament.
La setmana del 9 de juliol li toca al municipi de les Franqueses
del Vallès. L’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, convida
als franquesins a participar-hi.

D

Divendres és el programa de tardes de Televisió de Catalunya

El magazine s’emet de dilluns a divendres de 16.40 a 18.40 h. Els presentadors són els periodistes Xavi Coral i Espartac Peran
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[ entrevista ]

Nem cor aligent

Dolors Bachs i
Josep Lloreda
Capdansers del Ball de
l’Espolsada de Marata

D

olors Bachs i Josep Lloreda van obrir el Ball de l’Espolsda de
Marata l’any passat i probablement també ho faran aquest
any. Josep Lloreda, de Can Espernat, ho feia per primera vegada en substitució de Josep Font, que juntament amb Dolors Bachs, havien estat els capdansers a Marata des de fa 50 anys.

Anar al capdavant del Ball per primera vegada o des de fa 50
anys no ho veuen com un privilegi ni la Dolors Bachs ni el Josep
Lloreda, al contrari, voldrien cedir aquest protagonisme a la
gent jove de Marata que continua amb la tradició cultural més
singular del poble, el Ball de l’Espolsada. Aquest mes de juliol
es tornarà a viure amb una nova edició de la Festa Major

D

I pel que fa al nombre de balladors, la xifra es manté?
D.B. Hem arribat a ser de 18 a més de 30 parelles. L’any passat vam
ser 32, bàsicament gent de Marata perquè són els qui participen a
la Festa Major. També ballen a vegades amics de la gent jove d’aquí,
però n’hi ha pocs.
J.Ll. No tenim problemes en pensar que s’haurà de deixar de ballar l’Espolsada per falta de parelles. Algun any havíem ensenyat la
dansa als més petits i ara tots ells la ballen. Va anar bé i no estaria
malament repetir-ho, encara que no sempre hi ha molta canalla per
poder-ho fer.

olors, porteu 50 anys obrint el ball, què suposa això?
Des que en tenia 15 sempre l’he obert amb en Josep Font,
però no suposa res especial, marques una mica el pas i segueixes el ritme de la música. A Marata la figura del capdanser no
està tan marcada com a Corró d’Avall. No em faria res seguir-la ballant, però que fos una altra del poble qui obrís el ball.

L’Espolsada és l’acte més destacat de la Festa Major, però a Marata
hi ha un munt d’activitats durant tot l’any, com ho feu?
D.B. Sí, per bé que sempre som els mateixos perquè som pocs. Des
dels anys 70 el Centre Cultural ha tingut una gran embranzida però
aniria bé que ara tiressin del carro els nostres fills, que ja hi participen però els costa una mica.

Com va ser que Josep Lloreda substituís en Josep Font?
Per la seva edat, l’any passat no es trobava en condicions de fer-ho
i es va decidir a última hora que fos jo. Tot i que esperem que pugui
tornar a encapçalar-lo. Encara que el meu rebesavi l’havia ballat,
crec que ha de ser la Junta del Centre Cultural qui decideixi qui ha
d’anar al capdavant. M’agradaria que fos rotatiu, com un privilegi per
dir-ho d’una manera a tothom de Marata, i si pot ser als joves.

Marata té un sentiment propi molt acusat, a què es deu?
J.Ll. En molts casos és per necessitat perquè quan hem tingut un
problema s’ha tirat endavant sense que ningú ens ajudi i la clau és
que estem units. Ens discutim com galls, però a casa, només hi ha
un sola entitat al poble, el Centre Cultural. També s’ha de dir que
com que som 170 veïns i només 100 vots, encara que fem un munt
d’activitats i sense ànim de lucre, poca cosa pesem.
D.B. El Casal ja el vam fer nosaltres l’any 58 sense cap ajut econòmic.

Hi ha molta diferència de l’Espolsada actual a la que es ballava fa
50 anys?
J.Ll. El començament és el que ha canviat més. El procés de buscar
la parella per part dels anomenats cuidants ja no es fa. Era un procés
llarg i ara les parelles ja estan formades.
D.B. Ara hi ha el grup de noies i el grup de nois i, per fer-ho una mica
més cerimoniós, els nois s’adrecen a les noies i li fan la petició per
ballar lliurant-li un ramet de flors.

Què demanaríeu ara per Marata?
J.Ll. Potser una solució pel camí que ens travessa i millorar, perquè ens falta espai, el Centre Cultural. Estem mantenint converses
amb l’Ajuntament per aquest darrer tema. Sembla que hi ha voluntat
d’acostament però coincideix amb una època de crisi i és difícil tirar
projectes endavant.
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[ grups polítics ]
ajuntament de les Franqueses del Vallès

Francesc Colomé
Portaveu del Grup Municipal Convergència i Unió
UN ANY DE GOVERN. Aquest mes de juliol s’ha acomplert el primer any de funcionament d’aquest govern. No era tasca fàcil, però des del
grup municipal de CiU ens hem de sentir orgullosos d’haver aportat el nostre gra de sorra a pacificar la vida política del municipi i alhora de
posar ordre intern. Aquesta és una feina ingrata que no es veu massa de portes enfora però que era del tot necessària per a poder seguir
endavant. S’ha aprovat un nou organigrama de funcionament, uns pressupostos per aquest 2012 i unes ordenances fiscals actualitzades que
feia més de quatre anys que no s’aconseguia. S’ha posat ordre a la societat Les Franqueses Entorn Verd i, a més, tots el proveïdors amb deutes pendents a 31 de desembre de 2011 han cobrat. Al mateix temps, s’ha iniciat el procés participatiu del Falgar i la Verneda i la ciutadania
podrà decidir. Encara ens queda molt camí per recórrer i no serà fàcil però ens trobem forts i amb ganes de tirar del carro. Ens en sortirem.

Esteve Ribalta
Portaveu del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya
IMPROVISACIÓ DE CIU I PP. Les solucions de realisme i responsabilitat que calen en el moment actual no poden sorgir d’improvisació i ocurrències de Mas i Rajoy i els seus ministres i consellers. Assistim a un lamentable espectacle de contradiccions, rectificacions, canvis d’opinió
i incompliment de promeses, que fan que aquells que ens havien de treure del forat no fan més que enfonsar-nos-hi. CiU i PP amenacen de
portar-se al tribunal Constitucional per les respectives retallades! El govern central sembla un pollastre sense cap, on Guindos, Montoro,
Soraya i Rajoy canvien d’opinió cada setmana. A Catalunya es retalla educació i sanitat, però no es fa res per augmentar impostos a grans
fortunes, generar productivitat i la única promesa que es compleix és eliminar l’impost de successions. Fins i tot el Banc Central Europeu ha
dit que la Reforma Laboral aprovada per Mas i Rajoy és contraproduent amb els índex d’atur que tenim. Estem ben arreglats!

Francesc Torné
Portaveu del Grup Municipal Convergència per Les Franqueses
LLAMPS I TRONS. En el seu discurs d’investidura, l’alcalde va dir que havia sortit el sol al municipi, com una solució definitiva als problemes
polítics. Però l’alegria ha durat ben poc. El govern multicolor té un cost econòmic per les assignacions i pels assessors amb nòmina. Mentrestant, s’apliquen retallades, pla d’ajust i petició al govern de 7 milions per pagar factures pendents. Tot un contrasentit. El més destacat ha
estat la manca d’activitat per millorar el funcionament dels serveis públics. Encara no tenim el pressupost d’enguany per la manca d’entesa
entre els partits del govern. En les últimes setmanes hi ha hagut un episodi més preocupant: les denúncies entre membres del govern, que
comporta moltes dificultats per buscar acords i consens. Hi ha un núvol sobre l’Ajuntament que provoca llamps i trons. Ha durat ben poc el
sol que va sortir l’any passat. Esperem que escampi ben aviat, sinó tornarem a estar igual que abans.

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
ACLARACIÓN. Nuestro artículo del boletín núm. 70 quizás dio pié a malos entendidos y queremos dejar claro que en ningún momento nuestra
intención fue la de herir la susceptibilidad de nadie. Si alguien se sintió así, le pedimos mil disculpas. Simplemente se habló de que habrá una
recuperación económica a largo plazo si, tanto un gobierno, como un cabeza de familia, o cualquier persona en crisis actúa con responsabilidad y aplica medidas cuando ve que su economía está en peligro. Necesariamente tiene que ser así y estas medidas pueden llegar a ser
drásticas o muy drásticas; pero lo que no se puede hacer es no actuar y dejar el futuro en manos del destino. Nuestra intención únicamente
fue la de explicar el porqué de las medidas actuales, claro está que el futuro nos dará la respuesta a todos. Por otra parte agradecemos que
nos estéis leyendo y deseamos lanzar, ¡un mensaje de optimismo y confianza a cada hogar franquesino!

Angel Profitós
Portaveu del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya
A ERC érem conscients que formar part del Govern ens comportaria moltes pressions i difamacions, que aixecar les catifes i obrir les finestres ens faria passar males estones i que aquesta feina ens comportaria moltes crítiques i pocs afalacs. Vam deixar clar que volíem garantir
la governabilitat del municipi i que apostàvem per un govern el més ampli possible. La idea que teníem era que ens calia superar vells enfrontaments personals, saber on érem exactament des d’un punt de vista econòmic i judicial i mirar d’establir les bases per un sanejament
polític, jurídic i financer de l’Ajuntament. Però també vam avisar que si per assolir aquests objectius calia denunciar males praxis ho faríem
i ho hem fet. I això, sembla, està comportant incomoditats que ens volen fer pagar penjant-nos acusacions del tot infundades i falses. Sabem
al que ens exposàvem i ho acceptem. Només esperem que tothom sàpiga valorar amb criteri i llibertat el que està passant.

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
EL PATRONATO DE DEPORTES HA DE DEVOLVER EL DINERO. Hemos conseguido que en el Pleno de mayo se votara por unanimidad devolver
el dinero que se cobró indebidamente en la “X Caminada Popular”. Así que todos los inscritos podrán recuperar el dinero que pagaron de más
según nuestras ordenanzas fiscales que regulaban cobrar 7,30 euros los inscritos anticipados, y 10,45 euros a los inscritos el mismo día.
Así que las diferencias a devolver son de 0,70 euros, de 1,55 euros, o bien de 4,70 euros según la fecha de inscripción. Nuestra labor implica
controlar al gobierno y sobretodo, defender y proteger los derechos de nuestros ciudadanos. En este Pleno también se aprobó la moción que
presentamos sobre el rechazo a los recortes que el PP ha hecho a los centros de discapacitados para su reinserción laboral, en esta moción
ERC, PP i LFI (ICV-EUIA-E) se abstuvieron. www.blogbadia.blogspot.com
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[ agenda cultural ]
01 diumenge

28 dissabte

Concert de Coral. Coral del Casal d’avis de les
Franqueses i Coral del Casal d’avis de Badalona.
Activitat gratuïta que s’emmarca dins del programa de dinamització cultural per a la Gent Gran
17.30 h Teatre Auditori de Bellavista

7a Caminada Nocturna de Corró d’Amunt
22 h Consell del Poble de Corró d’Amunt
Org. Club Ciclista Corró d’Amunt

05 dijous
Xerrada: “Pedagodia Waldorf. Educant per la
llibertat” a càrrec de l’Espai Infantil La Llum a
la Garriga
17.30 h Aula 2-3 del Centre Cultural de Bellavista
Org. Associació Espai Nadó Les Franqueses,
Grup de Lactància i Criança Respectuosa

12 dijous

activitats
TORNEIG INTERNACIONAL JUVENIL DE
PETANCA
Del 6 al 8 de juliol. Divendres i dissabte: 9-19
h. Diumenge: 9-15 h
Pistes municipals de Petanca
Org.Club Petanca Bellavista. Col·l. Federació
Catalana de Petanca
XXII TORNEIG 12H DE BàSQUET LA PERESTROIkA
07 dissabte
8-20 h Pavelló poliesportiu municipal de
Corró d’Avall
Org. Associació Esportiva la Perestroika

Juguem! La panera dels tresors
17.30 h Aula 2-3 del Centre Cultural de Bellavista
Org. Associació Espai Nadó Les Franqueses,
Grup de Lactància i Criança Respectuosa

19 dijous
La Rotllana: parlem de... “Com anem de vacances amb els nostres nadons”
17.30 h Aula 2-3 del Centre Cultural de Bellavista
Org. Associació Espai Nadó Les Franqueses,
Grup de Lactància i Criança Respectuosa

26 dijous
Taller de Porta nadons a càrrec de Gemma Guillamón, mare, doula, assessora de porteo
17.30 h Aula 2-3 del Centre Cultural de Bellavista
Org. Associació Espai Nadó Les Franqueses,
Grup de Lactància i Criança Respectuosa
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12A TROBADA DE VAPORISTES DEL VALLèS
ORIENTAL
14 dissabte
10.30-13.30 h Circuit de Cal Gabatx
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris VIA OBERTA. Amb el suport de la Federació Catalana
d’Amics del Ferrocarril
FESTA DE BARRI A CORRÓ D’AVALL
14 dissabte
20.30 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Comissió de Festa Major de Corró d’Avall

activitats
HORARI D’ESTIU DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Juliol: de dilluns a divendres de 16 a 20.30 h.
Tot el mes d’agost estarà tancada i reprendrà
l’activitat el 3 de setembre
CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS OBERTS
AL PúBLIC
Diumenges 1 i 8 de juliol
10.30-13.30 h Circuit de Cal Gabatx
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris VIA OBERTA
El circuit de Cal Gabatx romandrà tancat del
15 de juliol al 31 d’agost. El trens tornaran a
circular a partir del 2 de setembre

cursos
TALLER CLUB DE FEINA
Tots el dimarts d’11 a 13 h 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
NOU!
CREACIÓ I GESTIÓ D’EMPRESES
Masia de Can Ribas – Centre de Recursos
Agraris
Més informació: àrea de Dinamització Econòmica 938 443 040
NOU!
CURS DE PREMONITORS
Curs teòric: del 2 al 6 de juliol, de 9 a 13h i
dijous de 16 a 19 h
Pràctiques: del 9 al 27 de juliol, de 9 a 13 h
Formació socis Centre Municipal de Joves
(CMJ): 20 € / Formació no socis CMJ: 45 € /
Formació més pràctiques socis CMJ: 120 € /
Formació més pràctiques no socis CMJ: 180 €
Centre Cultural Bellavista

“Pel juny i pel juliol,
els gats de panxa al sol”

Casals d’Estiu
Bellavista, Corró
d’Amunt, Corró
d’Avall i Llerona

Juliol d’Esports

Del 25 de juny al 27 de juliol

CURSETS DE PàDEL
Del 2 al 27 juliol

JULIOL ESPORTIU
Del 2 al 27 juliol
CURSETS DE TENNIS
Del 2 al 27 juliol

CAMPUS D’ESTIU D’HANDBOL AEH LES
FRANQUESES
Del 2 al 13 de juliol
CAMPUS D’ESTIU DE BàSQUET CB LES
FRANQUESES
Del 16 al 27 de juliol

COLòNIES LA CINGLERA (PANTà DE SAU)
Del 23 al 27 de juliol
Inscripcions obertes / places limitades
Per més informació: àrea d’Infància i Joventut
938 405 780

CAMPUS DE TECNIFICACIÓ DE FUTBOL CF
BELLAVISTA-MILAN
Del 25 de juny al 25 de juliol
XIV CAMPUS DE FUTBOL CF LES FRANQUESES
Del 2 al 27 de juliol
TORNEIG FUTBOL 7
Del 26 de juny al 26 de juliol
CASAL D’ESTIU CLUB DE TENNIS ELS
GORCHS
Del 25 juny al 3 d’agost
CURSETS INTENSIUS D’ACTIVITATS AQUàTIQUES
Juliol 2012

Inscripcions
activitats esportives
2012-13
RENOVACIÓ
Tots aquells esportistes que ja han realitzat
activitats durant la temporada del 2011-12.
Del 25 de juny al 13 de juliol a l’oficina del
Patronat Municipal d’Esports de 9 a 13 h i de
16.30 a 19.30 h
- Bàsquet (a partir de pre-mini)
- Patinatge
- Tai-txi
- Handbol (a partir de benjamí)
- Tennis
- Ioga
- Bàdminton
- Pàdel
NOVES INSCRIPCIONS
Fins a exhaurir les places que quedin a cada
grup. A partir del 3 de setembre, a l’oficina
del Patronat Municipal d’Esports de 9 a 13 h i
de 16.30 a 19.30 h
També s’ofereixen activitats a les escoles
Més informació:
www.lesfranqueses.cat/esport

CAMPAMENT LA PINEDA (CAMARASA)
Preparació: del 2 al 6 de juliol
Campament: del 9 al 15 de juliol

Més informació:
www.lesfranqueses.cat/esport

MÉS INFORMACIÓ A LA WEB:

www.lesfranqueses.cat
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[ festes majors ]
Festa Major de

Bellavista
05 dijous
Hora del Conte Especial Festa Major de
Bellavista Suats i Guillots
17.30 h Biblioteca Municipal
Org. Biblioteca Municipal
Cross infantil
19 h Plaça Major
Org. Assoc. Ñodema Kafo
Cinema a la fresca. Avatar
22 h Plaça Major
Caminada nocturna
22 h Guillots i Suats

06 divendres
Contacontes
10 h Plaça Catalunya
Org. Guillots i Suats
Campionat de Petanca
10 h Plaça Major (parc de sorra)
Org. Casal d’avis i Guillots i Suats
Botifarrada Popular (4 €)
13.30 h Plaça Major
Org. Guillots i Suats
Grup de Sardanes
17 h Plaça Major
Org. Casal d’avis de Bellavista
Inici i Semifinal de Pòquer
17 h Bar Capi i Bar Caverna
Org. Guillots i Suats
Cercavila de colles amb la baixada de la
Bella i la Vista
19 h Recorregut amb inici al Centre Cultural
de Bellavista i final a la plaça Major
Org. Guillots i Suats

14

Espectacle d’inici de Festes i Pregó
21 h Plaça Major
Org. Guillots i Suats

Assaig dels Xics de Granollers
17 h Plaça Major
Org. Xics de Granollers

Concert amb Hotel Cochambre, “Cucaracha
Tour 2012”
23.30 h Plaça Major
Org. Guillots i Suats

Cançons de la coral Harmonia i Gospel amb
Rise Up Singing Gospel Choir
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Org. Guillots i Suats

DJ Josenaguer
2 h Plaça Major
Org. Guillots i Suats

Humor Amarillo
17.30 h Plaça Nova
Org. Suats

07 dissabte

Corre-Cucs
19 h Passeig Andalusia
Org. Guillots i Suats

Campionat d’Escacs i masterclass
10 h Plaça Major
Org. Club d’Escacs Les Franqueses

El laberint del Guillotaure
20 h Centre Cultural de Bellavista
Org. Guillots

Activitats infantils
- Taller de talla de bonsais
- Jocs tradicionals
- Petita Fira per infants i joves
- Desfilada de disfresses
- Manualitats
10 h Plaça Major
Org. Guillots i Suats, Casal Infantil i Juvenil
de Bellavista, Assoc. Kambin Kafo Femenina,
Assoc. Cultural Art del Bonsai i Assoc. Mijac

Ruta de la Tapa
21 h Plaça Major
Org. Guillots i Suats

Juguem amb aigua!
Espai de jocs d’aigua per nadons de 0 a 3 anys
i famílies
11 h Plaça Major
Org. Assoc. Espai Nadó Les Franqueses, Grup
de Lactància i Criança Respectuosa
Competició de dominó
12 h Plaça Major
Org. Guillots i Suats
Arrossada Popular (4 €)
14 h Plaça Major
Org. Restaurant “La Muga”
Mulla’t amb el Basser
16 h Plaça Catalunya
Org. Blancs “Paranoia”
Final de Pòquer
16 h Bar Libra
Org. Guillots i Suats

Correfoc
22 h
Org. Grup de diables “Els Encendraires”
Concert amb l’Orquestra de ball Taxman
23 h Plaça Major
Org. Guillots i Suats
Gimcana Prohibida
Activitat per majors de 15 anys
23 h Plaça del Centre Cultural
Org. Guillots i Suats
DJ Pipo
2 h Plaça Major
Org. Guillots i Suats

08 diumenge
Despertar
8.30 h Plaça Major
Org. Guillots i Suats
Xocolatada Popular Gratuïta
Porta el teu melindro
9.30 h Plaça Major
Org. Guillots i Suats

Bellavista - 05, 06, 07, 08 de juliol
Marata - 20, 21, 27, 28, 29 de juliol

Bitlles Catalanes
9:30 Plaça Major (parc de sorra)
Org. La Perestroika amb Guillots i Suats
1a Cursa Slot Bellavista
11 h Plaça de l’Esbarjo
Org. Club de Modelisme
Processó de Santa Maria de Bellavista i
missa
12 h Plaça Major
Org. Comunitat Cristiana
Dinar intercultural
14 h Plaça Major
Org. Comunitat cristiana
Concurs de pastissos casolans
15 h Plaça Major
Org. Guillots i Suats

Exhibició de la Companyia Rosa Negra i
Espectacle de Màgia amb el Mag Lini
22 h Plaça Major
Org. Guillots i Suats
Parlament i veredicte
23.30 h Plaça Major
Org. Guillots i Suats
Disco Mòbil de Fi de festes amb DJ Johan
Luna
0 h Plaça Major
Org. Guillots i Suats
Durant la Festa, des de les 16 h del dissabte 7
fins les 19 h del diumenge 8 de juliol hi haurà
concentració de cotxes, motos i camions
tunning al Parc del Mirador
Org. Comissió de Festa Major de Bellavista

Marata Folk
20 h Falsterbo i uns del Grup de Folk
22 h Sopar
23.30 h Nyandú (guanyadors del Sona 9)
1 h Terratombats
Plaça de Marata
Org. Centre Cultural de Marata

27 divendres
Teatre Catalans a la Romana de Joan Rosquellas Gil (entrada lliure)
22 h Centre Cultural de Marata
Org. Centre Cultural de Marata

28 dissabte

Estirada de Cotxe infantil
17 h Carrer Extremadura
Org. Guillots i Suats

XXXV Cros Popular
9 h Camins de Marata
Org. Centre Cultural de Marata

Estirada de Camió
17.30 h Carrer Extremadura
Org. Guillots i Suats

XXXIII Concurs de Pintura
13 h Antiga Escola de Marata
Org. Centre Cultural de Marata

Masterclass de Salsa
18 h Plaça Major
Org. Companyia Rosa Negra

Jocs infantils
18 h Plaça de Marata
Org. Centre Cultural de Marata

Jam Session a càrrec de The Jazz Extenders
19 h Plaça de l’Esbarjo
Org. Escenifica´t, Area d’Infància i Joventut
Dansa del ventre amb Roses del Desert
20 h Plaça Major
Org. Roses del Desert

Festa Major de

Marata
20 divendres

Actuació Rociera amb “La Madrugá” i “Sentir
Rociero” amb el director Agustín Casero
20.15 h Plaça Major
Org. Assoc. Hermandad Rociera i Sentir
Rociero

Teatre Catalans a la Romana de Joan Rosquellas Gil (entrada lliure)
22 h Centre Cultural de Marata
Org. Centre Cultural de Marata

El Gran Sorteig i entrega de premis
21 h Plaça Major
Org. Guillots i Suats

21 dissabte

Sopar de colles
22 h Plaça Major
Org. Guillots i Suats

Futbol entre maratencs
10-13 h Camp de l’aparcament de Marata
Org. Centre Cultural de Marata

Ball de nit amb el Grup Brillants
22.30 h Centre Cultural de Marata
Org. Centre Cultural de Marata

29 diumenge
Celebració de l’Eucaristia
11 h Església de Santa Coloma de Marata
Org. Centre Cultural de Marata
L’Espolsada, el ball del Pericó i Sardanes
amb la cobla Genisenca
12.30 h Centre Cultural de Marata
Org. Centre Cultural de Marata
Seasons of Joy a càrrec Gospel Joy de la
Garriga
22 h Plaça de Marata
Org. Centre Cultural de Marata
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[ festa major
[ festa major
de Bellavista ] de Marata ]
05 - 06 - 07 - 08 juliol

20 - 21 - 27 - 28 - 29 juliol

