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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. 900 304 070
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 ]
Estem en el bon camí. Ho he dit en diverses ocasions: ens en sortirem. No deixarem d’oferir tot allò que l’administració pública local ha de servir al ciutadà.
Farem coses i les farem bé. El butlletí
de juny demostra que l’Ajuntament s’enfronta i resol alguns obstacles comuns
a tots els ens municipals i d’altres de
particulars.
Les sortides a determinats problemes,
com ara alguns dels projectes aturats,
són complicades però amb esforç no ho
visualitzem com a impossible. Al contrari, estem treballant i el treball constant dóna els seus fruits.
Hem aprovat un Pla d’Ajust per un import de poc més de set milions d’euros.
Un Pla ratificat pel Ministeri d’Hisenda i
Administracions que evita que puguem
ser intervinguts.

Hem posat en marxat tot un seguit de
mesures per estalviar al Consistori,
sense retallades socials, adequant serveis a les possibilitats de les Franqueses. Reduïm en despeses de premsa i representació, en l’autobús municipal, en enllumenat públic o en despeses corrents.
Un altra bona gestió per economitzar és arribar a acords que amb empreses que tenen contenciosos judicials contra l’Ajuntament. Així ho hem fet amb Excover, estalviant
356.000 euros i aconseguint que retirin un plet per un import de més de dos milions
d’euros per danys i perjudicis davant el Consistori.
Estem resolent conflictes i posant-nos al dia en aquests moments econòmics difícils. Fa
uns anys es va gastar allò que no es tenia al calaix? Es van idear projectes impossibles
d’assumir? No es va preveure una possible reducció d’ingressos? Tot plegat ja ho sabem.
Ara l’Ajuntament el que ha de fer i fa –perquè així s’hi va comprometre l’equip de govern–
és a donar sortides a tots els conflictes i idear solucions per fer més pràctics i eficaços
aquells serveis que no ho eren. Per tot això, també hem d’aprofitar que som un municipi
emprenedor, treballador i solidari, que compta amb un entorn immillorable i una gran
riquesa social i associativa.
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09
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Diada de l’Esport, Festivitat del Corpus
Christi, V Romeria Rociera...
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[ actualitat ]
Acord de l’Ajuntament amb Excover per
estalviar 356 mil euros

P. Segura

L’empresa retira també un contenciós de més de 2 milions

La paralització del sector N ha generat diversos contenciosos judicials

L

’Ajuntament de les Franqueses del Vallès s’ha estalviat 356.752 euros i 2.017.004 euros potencials gràcies
a l’acord assolit amb l’empresa Excover per solucionar els contenciosos pendents contra el Consistori
arran de la paralització del Sector N. L’empresa havia interposat quatre plets contra l’Ajuntament de les
Franqueses.
Un d’aquests, d’indemnització per danys i perjudicis per la suspensió de l’execució del contracte més interessos,
ja tenia una sentència al seu favor del jutjat, xifrada en 410.119 euros.
El conveni assolit suposa una “quita” del 50 % d’aquesta indemnització, a més de la renúncia als interessos del
retard en el pagament de les certificacions d’obres, que arriben als 86.305 euros i la renúncia a una part de les
despeses judicials fins a un màxim de 30.000 euros. Tot plegat representa un estalvi real de 356.752 euros per al
Consistori.
Pel que fa l’estalvi potencial en cas d’una sentència judicial en contra, cal dir que Excover ha renunciat al contenciós on reclamava a l’Ajuntament 2.008.241 euros per sobrecostos indirectes durant l’execució del contracte,
danys i perjudicis així com al contenciós dels costos per l’aval que pujava a 8.763 euros.
L’Ajuntament farà efectiu el pagament de les certificacions d’obres veritablement fetes que pugen a un import
de 564.399 euros.

4

Francesc Colomé,
alcalde: “Hem de
desjudicialitzar
l’Ajuntament i solucionar conflictes”

Hi ha converses
amb altres empreses que tenen plets
judicials contra el
Consistori

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Conveni molt favorable

Converses amb altres empreses

L’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, considera que aquest
conveni és molt favorable per al municipi per dos motius. D’una banda “per l’estalvi real que fem i pel que ens hauria tocat assumir pagar
en cas d’una sentència contrària al Consistori” i perquè “estem en la
línia de desjudicialitzar l’Ajuntament solucionant conflictes que s’arrosseguen des de fa molt temps i que tenen un cost molt elevat per
a les Franqueses”.

A banda d’aquest acord assolit amb l’empresa Excover, l’Ajuntament
de les Franqueses del Vallès manté converses amb altres empreses que també tenen contenciosos interposats amb el Consistori,
com Fomento de Construcciones y Contratas amb l’objectiu, reitera
l’alcalde, “de resoldre aquests contenciosos pendents a través d’un
acord que beneficiï l’Ajuntament i no a través d’una sentència judicial”.

El Ple ratifica la proposta d’endeutament
L’equip de govern vota a favor, LFI i PxC en contra i CpF s’absté
Resoldre la situació

P. Segura

El regidor de Serveis Centrals, Hisenda i Participació, Àngel Profitós, ha agraït la feina que s’ha fet des de la seva Àrea que en poc
més de dos mesos ha pogut portar a terme amb èxit tot el procés, i
ha indicat que “aquest govern, i especialment la regidoria d’Hisenda,
s’ha trobat una situació que ha hagut de resoldre, com tantes d’altres
en el que portem de legislatura”. Respecte a les inversions en els
propers anys, ha assenyalat que “l’Ajuntament ho tindrà molt difícil
per endeutar-se per fer inversions”.
Per a Esteve Ribalta, regidor d’Urbanisme, “el que estem pagant
és el producte d’una política de CiU megalòmana amb projectes inassumibles en moments on ja hi havia una situació de crisi, mentre
que les obres que s’han fet entre el 2008 i el 2011 ja tenien finançament”.
La proposta s’ha aprovat en un Ple extraordinari celebrat al maig

Inversions amb subvencions

E

l Ple municipal extraordinari celebrat el 14 de maig ha ratificat, un cop el Ministeri d’Hisenda i Administracions va acceptar el Pla d’Ajust de l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès, l’operació de préstec a llarg termini per al pagament
als proveïdors del Consistori inclosos al decret 4/2012. La proposta
s’ha aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern, els vots en
contra de PxC i de LFI, que ha canviat el seu posicionament de vot
respecte a la sessió celebrada el passat mes de març, i l’abstenció
de CpF.
La regidora de Convergència per les Franqueses, Núria Claveria,
ha tornat ha manifestar que votar en contra del Pla d’Ajust seria una
irresponsabilitat, però ha explicat l’abstenció del seu grup municipal per, segons ha dit, la mala gestió de l’anterior equip de govern
paralitzant projectes que eren viables al 2007 com el del Sector N i
el Parc del Falgar, “que tenien problemes, però que es podien anar
solucionant”.
El portaveu de Les Franqueses Imagina, Rafael Bernabé, s’ha
referit al canvi del sentit del vot del seu grup municipal, que s’havia
abstingut quan el Pla es va votar en el Ple ordinari del mes de març,
perquè no es faci propaganda amb aquesta qüestió, perquè hi ha factures que no queden clares i per opacitat. Per a Bernabé, “qui paga
aquest Pla és el poble de les Franqueses amb els seus impostos”.
Per la seva banda, Josep Badia, regidor de Plataforma per Catalunya, ha qüestionat els números del crèdit que es demana en le proposta portada el Ple i s’ha preguntat per “les factures que quedaran
per pagar” i també per “si es podran fer inversions en els propers
anys”.

L’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, ha esmentat que
“més de 2.000 municipis que no han
aprovat els plans d’ajust ara poden
ser intervinguts. Nosaltres hem fet
bé la feina”. L’alcalde ha recordat
també que “tenim diners per cobrar
i això servirà per reduir el dèficit”
i ha afegit que “el sector N és la
mare desllodrigadora de tot. Ara no
estem igual que al 2007, però mirarem la manera de fer-lo atractiu”.
Frances Colomé, per últim, ha
dit que no es poden fer inversions
amb endeutament, tanmateix ha
destacat que “no deixarem de fer
inversions que ens vinguin amb diverses subvencions”.
L’import d’endeutament que es
concertarà és de 7.004.315 euros,
amb un termini de l’operació de 10
anys amb 2 de carència en l’amortització i un interès al voltant del 5
%. Les quantitats a pagar rondaran els 350.000 euros anuals els
primers dos anys i 1.065.000 euros
anuals els altres vuit.

Segona part del
Pla d’Ajust
La celebració del Ple
extraordinari del
mes de març per
aprovar la sol·licitud
de l’operació d’endeutament és la segona
part del Pla d’Ajust
segons ha indicat el
regidor de Serveis
Centrals, Hisenda i
Participació, Àngel
Profitós, que ha
recordat que dels
4.623 ajuntaments
de l’Estat que havien
de presentar plans
d’ajust al Ministeri
només un 50% podran
disposar d’aquestes
línies de finançament
a 10 anys.
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[ actualitat ]
Reunió amb el diputat per l’Assistència Local

L

’alcalde de les Franqueses Francesc Colomé va reunir-se
amb el diputat per a la Cooperació i Assistència Local, Joaquim Ferrer, per tal de sol·licitar suport tècnic i econòmic
per dos projectes municipals: els processos participatius i
la renovació de la web. La bona sintonia entre l’alcalde i el diputat va
permetre aprofundir en els dos projectes dels àmbits de la participació i la comunicació.
Engegar els processos participatius
A la reunió es va exposar la necessitat del municipi de reconduir les
obres aturades del Parc d’El Falgar i del Centre Cultural de Corró
d’Avall. Per fer-ho, es vol que els ciutadans i ciutadanes participin
en la decisió.
El passat Ple del mes de març es va donar compte de l’acord de
Junta de Govern on s’aprovaven els processos participatius del Parc
del Falgar i el Centre Cultural de Corró d’Avall. La regidoria de Participació Ciutadana, encapçalada pel regidor Àngel Profitós (també de

Serveis Centrals i Hisenda),
és l’encarregada de l’organització.
L’alcalde Francesc Colomé va sol·licitar ajut al diputat Joaquim Ferrer per tal de
dur a terme aquests processos amb el màxim d’efectivitat i agilitat possibles.
Modernització de la web
municipal

P. Segura

Es demana suport pels processos participatius i la nova web

La reunió s’ha fet a la Diputació

Adaptar la pàgina web de
les Franqueses a les noves tecnologies així com modernitzar-ne
el seu disseny va ser un altre dels punts tractats. La renovació de
la web té l’objectiu final d’oferir un millor servei al ciutadà facilitant-ne l’accés i la difusió dels continguts.

Ajuts del curs El Consistori trasllada neescolar 2012- cessitats a Ensenyament
2013

E

l Consell Comarcal obre la convocatòria
dels ajuts de menjador escolar pel curs
2012-2013. El termini de presentació de
la sol·licitud finalitza l’1 de juliol. Pel que
fa a la convocatòria dels ajuts de llibres de text/
material substitutiu i material adaptat pel curs
2012-2013 es va aprovar el darrer 17 de maig per
Junta de Govern Local. El període per demanar
els ajuts és des del 6 al 15 de juny.
Per a la recollida de l’imprès i informació sobre les convocatòries us podeu dirigir a l’Àrea
de Polítiques Socials, a Bellavista (c/.Aragó, 24
baixos) o bé als Serveis Socials de Corró d’Avall
(c/.Rafael Alberti, 2). Al web municipal s’hi poden trobar els requisits que cal complir.
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L

’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé,
i la regidora de Cultura i Educació, Rosa Isidro, es van reunir amb la Secretària General
del Departament d’Ensenyament, Maria Jesús
Mier, i amb el Director General de Centres Públics
del Departament d’Ensenyament, Jordi Roig. La reunió va servir per transmetre les necessitats municipals en matèria d’educació a la Generalitat.
L’alcalde Francesc Colomé va comprometre’s
al Ple del mes de març a demanar al Departament
d’Ensenyament la col·locació de pantalles acústiques
davant l’escola Guerau de Liost per reduir el soroll
que produeix el pas dels trens. L’AMPA del centre
se n’havia queixat al Consistori. A la trobada, Ensenyament va assegurar que s’acompanyarà a l’Ajuntament de les Franqueses per presentar els tràmits
corresponents a RENFE. En principi, RENFE és qui
s’hauria de fer càrrec de la instal·lació de pantalles
acústiques davant l’escola.

Nova línia de P3 a
l’escola Joan
Sanpera i Torra
Pel proper curs escolar
l’escola Joan Sanpera
tindrà una nova línia
de P3. La resolució és
deu a l’alta demanada
de places en aquest
centre durant les
preinscripcions. Per
l’escola Colors es va
demanar una segona
línia però Ensenyament
ho ha descartat.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

L’Ajuntament revisa els plans de
seguretat dels equipaments municipals
La regidoria assegura
que en un termini molt
breu es revisaran
tots els equipaments
municipals per tal
L’objectiu és adaptar
les instal·lacions
contra incendis i els
plans d’autoprotecció
a les normatives
vigents.

D

Obre de nou
el quiosc de
Bellavista

E

P. Segura

l quiosc de venda de diaris i revistes
de la plaça Espanya de Bellavista
torna a obrir, després de l’adjudicació que es va aprovar a la Junta de
Govern del passat 19 d’abril presentada per
Juan Francisco Sevilla.
Aquest quiosc havia estat tancat des del
novembre del 2010 quan es va jubilar l’adjudicatari i malgrat que s’havien fet algunes licitacions fins ara no s’ha tancat la definitiva.
L’Àrea d’Obres i Serveis ha fet una petita
actuació, d’escomesa de llum, per habilitar
el quiosc que ja té els corresponents permisos. L’obertura del quiosc està prevista pel
dilluns 28 de maig.

El quiosc té previst obrir de nou el 28 de maig

M. Viure

Adaptació a la
normativa vigent

es de la regidoria d’Activitats es porta a terme des del mes de març una revisió de les
instal·lacions contra incendis i dels plans
d’autoprotecció dels els equipaments municipals. La revisió ha començat per les escoles del municipi. S’ha realitzat a les escoles Joan Camps i Giró,
Joan Sanpera i Torras, Les Tres Bessones i Cavall Fort.
Segons el regidor d’Activitats, Joan Antoni Marín, es
tracta “d’un projecte molt important ja que està enfocat
a garantir el màxim possible la seguretat de les persones usuàries de les dependències municipals, evitant
possibles riscos i reduint al màxim les conseqüències
de possibles accidents”.
Per dur a terme les revisions, es dibuixen els plans
de les escoles, tot seguit, es va a les instal·lacions i es
repassen tots els mitjans existents i el seu estat de
conservació. Posteriorment s’estudia la seva idoneï-

Juan Antonio Marín ha visitat els equipaments

tat d’acord amb la normativa vigent. El regidor
Marín afirma que “fins ara s’han trobat deficiències poc destacables per part dels enginyers
de l’àrea”; com ara la col·locació d’extintors o la
senyalització de recorreguts d’emergència.

Informe sobre la siutació
econòmica del Consistori

L

’Ajuntament ha rebut l’informe sobre l’anàlisi de la seva
situació
econòmico-financera a 31.12.2010. Segons el
regidor d’Hisenda i Participació, Àngel
Profitós, “la situació és, efectivament,
pitjor del que les xifres oficials reflectien”. Amb tot, el regidor explica que
l’informe tècnic permet saber amb una
notable precisió, on som, o al menys en
quina situació es trobaven les finances
del Consistori al desembre del 2010.
L’objectiu és disposar de més informació
per actuar en el sanejament de les finances municipals amb transparència.
Aquest informe es va encarregar a la
tardor del 2011 fruït d’un del punts del
pacte de govern signat per CiU i ERC a
l’inci de la legislatura per l’entrada dels
republicans al govern del municipi. L’estudi l’ha pagat la Diputació de Barcelona, sense cap cost per les Franqueses
i l’ha elaborat l’empresa Gabinet tècnic
d’auditoria i consultoria, S.A.
La regidoria d’Hisenda apunta que
cal fer un estudi en profunditat de les 70
pàgines de l’informe. Tot i això, a partir
d’un primer estudi, fa algunes consideracions destacables. Amb els ajustos
proposats per l’informe el romanent de
tresoreria, l’estalvi corrent de l’exercici i el resultat econòmico-patrimonial
a data 31.12.2010 passen de positius a

negatius. Pel que fa a la liquidació del
pressupost de l’exercici 2010, no s’assoleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària marcat al RD 1463/2007, és a dir,
l’Ajuntament té un dèficit. A la comptabilitat municipal consten a 31.12.2010
partides per import de 4.214.982 euros
com a drets reconeguts a favor de l’Ajuntament, arrossegats des del 2007. L’informe indica que caldria haver procedit
a l’eliminació Tip!
d’aquest import ja que no
hi havia l’existència d’un document a cobrar en ferm.
A l’informe també hi consten les dades sobre l’increment d’un 34% respecte
a l’adjudicació inicial, de la segona modificació de les obres de la zona esportiva de Corró d’Amunt, superior al que
estableix la llei de contractes del sector
públic, sense que es produís nova licitació. D’acord amb una moció presentada per l’equip de govern i aprovada
per unanimitat pels regidors, el Ple de
l’Ajuntament va portar a la Fiscalia General, l’Oficina Antifrau i la Sindicatura
de Comptes de Catalunya l’increment
del cost de les obres.
El regidor diu que “d’acord amb les
conclusions de l’informe caldran modificar algunes coses que fins ara s’havien
fet, pel que se’n desprèn, de forma no totalment adequada als preceptes vigents
o als criteris comptables recomanats”.
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[ actualitat ]
Suport a les
empreses locals

E

l regidor de
Dinamització Econòmica, Javier
Álvarez, va visitar
Giave a la fira internacional de Dusseldorf (Alemanya)
DRUPA 2012, una fira
de referència a nivell
mundial en el camp
de la indústria gràfica.
Giave és una empresa ubicada a les
Franqueses i és una
de les subministradores més importants de maquinaria
El regidor Javier Álvarez amb Oriol Ginestí,
per a la impressió i
membre del personal de Giave
conversió de materials per embalatge. La Fira alemanya se celebra cada 4 anys i té una
durada de 14 dies.

Segon robatori del
cable d’enllumenat
del parc de Milpins

E

ls veïns de l’urbanització de Milpins han patit a principis del
mes de maig un segon robatori del cable de coure de l’enllumenat del Parc de Milpins. Aquest robatori és el tercer
al municipi pel que fa als cables
Furt de tapes de
que il·luminen les vies públiques. A finals
clavegueram
de març es va produir un furt del cable
de coure que dóna llum al carrer Mas
El 8 de maig la
Pujol del Polígon del Congost. A principis
Policia Local
d’abril, es sostreia al Parc de Milpins el
va detenir
cable que il·lumina tot el parc. La Policia
dues persones,
Local de les Franqueses estudia difegermans de
rents vies de col·laboració amb els veïns
Canovelles de
per tal d’evitar que els robatoris es repe19 i 22 anys, per
teixin. A més, s’incrementarà la vigilànfurt de tapes de
cia de la zona.
clavegueram.
Des del cos municipal es demana que
Les tapes
si els veïns, de qualsevol zona de les
robades eren del
Franqueses, veuen algun vehicle o indicarrer Canigó
vidu que puguin ser sospitosos truquin a
i ja han estat
les dependències de la Policia Local per
col·locades.
tal d’informar als agents (938 467 575).

Espai Nadó fa 1 any Augment dels usuXerrada d’aniversari el 16 de juny aris de l’autobús el
primer trimestre

P

er celebrar el seu primer aniversari, l’Associació Espai
Nadó, Grup de Lactància i Criança Respectuosa de les
Franqueses ha invitat al doctor Carlos González a fer una
xerrada sobre les necessitats afectives dels infants.
Aquest pediatre, que presideix l’AC
Pro Lactància Materna, és autor de títols
referents en criança de nados com Mi
niño no me come.
La cita serà el dissabte 16 de juny a
les 17 h a l’Auditori del Centre Cultural
de Bellavista. El preu de l’entrada general és de cinc euros i la de socis de tres
euros. Es poden adquirir a diversos establiments del municipi o el mateix dia de
la xerrada a les taquilles de l’Auditori del
Dr. Carlos González
Centre Cultural de Bellavista.
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A

partir de l’1 de febrer d’enguany la regidoria d’Obres i Serveis va optimitzar la gestió dels autobusos de les Franqueses. El servei es va reduir a 12 h amb un estalvi d’un 50%
del seu cost, de 120.000 es passava a 60.000 euros. Es van
canviar els recorreguts dels autobusos, es van modificar les freqüències i els horaris amb l’objectiu de recuperar el nombre de
viatgers. L’àrea d’Obres i Serveis explicava que la reformulació del
servei era “conseqüència obligada de la situació econòmica actual
i d’un ús més racional dels recursos públics”.
El cost del servei s’ha reduït a la meitat, 60.000 euros anuals,
i el nombre de passatgers durant el primer trimestre del 2012
s’ha incrementat un 30% en comparació amb el mateix període
de 2011.

[ entrevista ]
Miguel Sánchez

President de la Hermandad
Rociera de Bellavista

M

iguel Sánchez Pérez és el president de la Hermandad Rociera de Bellavista i del Casal d’Avis de Bellavista. Nascut
a Arcos de la Frontera (Cádiz), fa 64 anys, viu a les Franqueses del Vallès des que en tenia 25, quan es va traslladar a Catalunya amb la seva dona i una filla. Miguel Sánchez ha estat
vinculat sempre a les associacions de Bellavista, fa un temps al Club
Petanca i més recentment a la Hermandad Rociera, des de fa cinc
anys, i al Casal d’Avis de Bellavista des del mes de gener.

Disposa de temps per dedicar-lo a les
entitats ja que es troba jubilat, però el
que més té són les ganes i la il·lusió que
encomana als qui l’envolten. Diu que una
persona sola no ho podria fer i es mostra
orgullós d’oferir a la gent gran de Bellavista i als socis de la Hermandad un lloc
on passar molt bones estones.

D

es de quan està vinculat amb la Hermandad Rociera?
La Hermandad es va crear fa uns set
anys i, al cap d’un any i mig de la seva creació
els companys em van venir a buscar per revitalitzar-la. Havia estat 14 anys al Club Petanca Bellavista i tenia experiència. La idea
era ajudar-los, però sense cap més compromís. Vam muntar la primera Romeria, vam
revitalitzar el Coro i quan vaig dir de marxar
tothom em va demanar que em quedés i que
fos president. Ho he fet perquè les persones
que tinc al meu costat són fabuloses, gent
que ho dóna tot i disfrutem amb el que fem.
Quines activitats realitzeu?
El cor de la Hermandad és la Romeria i el
Dia del Soci, el Coro també fa casaments i
participen amb intercanvis amb altres hermandades com Granollers, Canovelles, així
ens ajudem.
Com ha anat en aquests darrers anys?
Ha pujat molt el nombre de socis, hem arribat als 250, encara que enguany amb la crisi
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ha baixat una mica. Hem deixat un any per
pagar i, si no pot ser, poden tornar quan vulguin i els vagi bé.
I a principis de juny la V Romeria
Després de cinc anys ja es pot dir que està
consolidada. És bonic veure cada any més
gent amb ganes de fer coses. A més dels
qui estem a la Junta, hi ha un altre grup que
ajuda desinteressadament i això t’anima a
seguir amb més força.
Com viu una Hermandad Rociera aquí?
Amb normalitat, però sense renunciar als
nostres orígens. Cadascú sent la seva terra,
com sentim Catalunya i la defensem igual.
Aquí tothom és benvingut, sigui nascut en altres províncies o a Catalunya, tenim moltes
ganes d’acollir tothom.
Com és que ha crescut tant la Hermandad
Rociera de Bellavista?
Crec que això ho fa la il·lusió i les ganes de
tota la gent que rodeja la Hermandad. Ara
també tenim l’aportació de mossèn Josep
Gassó que ha obert l’església a la Verge i
podem fer misses rocieras.
Vostè també és president del Casal d’Avis
de Bellavista
La Junta que hi havia, i el president, Juan Pérez, portaven molts anys i sempre havien dit
que si algú agafava el relleu ells marxarien
i quan van dimitir ens vam presentar. Juan
Pérez no està a la Junta però segueix ve-

nint cada
dia, collabora
i per a
nosaltres és el
referent.

“Ens omple que la gent
ens feliciti i agraeixi el
que fem. Això és el que
ens dóna ànims per
seguir fent coses”

Què
voleu aportar al Casal d’Avis?
El passat 21 d’abril vam fer el dinar del soci
i tothom ens va felicitar. Voldríem fer moltes
més coses com ioga o tai-txi, però estem limitats. El que no ens sembla normal és que
una entitat com l’Associació de Veïns disposi
de tots els horaris i limiti el que podem fer
des del Casal, amb això no estem d’acord
perquè volem que els avis i àvies el gaudeixin. Del que es tracta és que visquin aquests
anys el millor possible.
Què més voleu fer?
Hi ha gent que diu que fem més coses, però
no tinc temps. També fem ball els diumenges al Casal, no parem i ja no arribem a més.
Per fer més potser, en els temps que estem
patim, necessitaríem més suport de l’Ajuntament. Ja ajuda, però per poder sobreviure
hem de fer moltes coses. Hi ha retallades i
per això mirem més els números que els de
casa. El que volem és que la gent es trobi bé
que hi hagi bon ambient. Per a nosaltres, el
que ens omple és que la gent ens feliciti, ens
doni la mà i ens ho agraeixin, és el que ens
dóna ànims per continuar fent més coses.

[ reportatge ]

A l’hort de Can Vicenç hi ha aliments de temporada com ara enciams meravella, de seda o de fulla roure

Un municipi per menjar-se’l
Conreant per paladars cultivats

S

ón productors locals i venen productes de proximitat. Són l’Esteve Sánchez de Can Vicenç i l’Eduard Taulat de Can Pau Trias, ambdós són pagesos de Llerona. Tots dos són exemples de negocis
familiars que treballen la terra del municipi. A les Franqueses n’hi ha molts d’altres. Els seus
productes es poden comprar a nivell particular als domicilis, als mercats com ara el Mercat de
Productes de Proximitat de Corró d’Avall o a la Cooperativa Agrària del Vallès. A la Cooperativa els socis
porten els seus productes per vendre i qualsevol ciutadà pot consumir-hi com si es tractés d’un supermercat convencional. Què són els productes de proximitat? Aliments que provenen directament del pagès, que
no passen per les mans de cap intermediari; conreats a prop de casa, és a dir, autòctons; de gran qualitat i
de temporada; i amb una producció que respecta el medi ambient.
Si li demanes a l’Esteve Sánchez quines verdures ofereix et contesta: “productes de temporada”. La gràcia
està en saber quins són productes de temporada i quins no. La investigació científica i tecnològica ens permet tenir cireres a l’hivern i carxofes a ple mes d’agost –donem gràcies al progrés, a la globalització i, en
definitiva, al capitalisme– però menjar els productes del costat de casa té uns avantatges que els productes
provinents de l’estranger o d’hivernacles del propi país encara els hi costa d’assolir. No cal tenir un paladar
especial per distingir els productes de proximitat, la seva frescor i gust són difícils d’imitar.
L’Esteve serveix a alguns restaurants i té una clientela de particulars. Remarca que ell i la seva dona no són
venedors sinó productors. Segons ell, la diferència rau en que tenen productes d’alta qualitat. Tot el que
ofereixen és de collita pròpia i el seu objectiu és “recuperar els aliments i sabors d’abans”. Per això, seleccionen llavors i plantes i respecten el temps de creixement de cada varietat i temporada. L’Esteve conclou
que “tothom té dret a menjar bé”. Tot i això, quan contempla el cas d’un senyor que va al mercat i veu un
tomàquet d’origen (per exemple) marroquí a meitat de preu que un tomàquet del Vallès s’entén que el senyor opti pels primers. Ho farà perquè la butxaca no li permet pagar més o bé perquè simplement prefereix
pagar menys. Com a consumidor té tot el dret a triar. Ell mateix, quan es cruspeixi l’amanida, ja decidirà si
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l Mercat Setmanal
de Productes de
Proximitat de les
Franqueses
del
Vallès és obert cada dissabte a partir de les vuit
del matí.
En l’actualitat s’hi poden
trobar fruites, hortalisses, llegums, ous, formatges, embotits, etc. Tots
aquests productes tenen
la garantia que provenen
directament dels seus
productors, sense que hi
hagi intermediaris.
La majoria de productors
són de diferents punts de
la comarca del Vallès Oriental, però també n’hi ha
alguns de les comarques
veïnes.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

A la Cooperativa s’hi poden trobar productes d’alta qualitat. Les llegums en són un exemple i la mongeta del ganxet n’és l’estrella

aquell tomàquet compleix les seves expectatives. Si preu-qualitat
s’adeqüen o si el seu estómac ja es conforma.
En qualsevol cas, el mercat ens dóna la llibertat d’escollir. Ara bé,
la història del lliure mercat no funciona del tot com ens han contat.
L’Eduard Taulat està convençut de la deslleialtat que suposa l’entrada de productes estrangers. “Competir-hi és impossible perquè
les normes no són iguals per tots”, apunta. Sigui per governs que
legislen sobre la necessitat d’establir desenes de controls i de documents o per d’altres que confien en que cada individu no abonarà la
terra amb productes il·legals. Com sempre, la mesura és difícil de
trobar però les diferències entre un país i un altre no compensen als
que se’ls demana més si a la llarga tots accedeixen al clients per la
mateixa via.
L’Eduard assenyala que hi ha pagesos que cobren el mateix que fa
trenta anys però els preus de la maquinària i altres productes que
utilitzen per treballar, així com el nivell de vida en general, no para
d’incrementar-se. Els intermediaris són unes de les parts de la cadena que més encareixen els productes ja que són els màxims beneficiaris de les transaccions entre pagesos i comerciants de venda

al detall. És per això que la família de Can Pau Trias venen els seus
productes a les parades dels mercats, als particulars o els porten a
despatxar a la Cooperativa Agrària del Vallès.
Durant els darrers anys els productes ecològics i també de proximitat s’han posat de moda, amb tot l’Eduard explica que no es comprèn l’esforç que s’hi dedica i que per tant, els pagesos no estan ben
pagats.
Sembla obvi que mengem el que paguem. Així, si algú no està disposat a pagar per una melmelada natural pot estar tranquil, ja se
sap que les del supermercat compleixen els requisits en matèria de
salut alimentària. Però que no demani que aquell pot no contingui
edulcorants ni conservants. El mateix passa amb les cols o els cogombres, tots els pagesos saben que si un enciam no té cap cargolet ni cap insecte –que no marxi amb unes gotetes de vinagre o una
bona esbandida– és perquè de productes químics no n’hi han faltat.
Per aquest motiu, els productors locals difícilment poden vendre els
seus productes a Mercabarna. Els seus aliments són massa naturals i contenen algunes imperfeccions que visualment el consumidor ignorant no accepta i prefereix comprar una patata sense gust
però una patata bonica de veure.

La família de Can Pau Trias ofereix, entre d’altres, patates i ous. La màquina dels ous serveix per calibrar-los i etiquetar-los

Els pagesos no només hi porten comestibles a la Cooperativa. També hi podem trobar plantes ornamentals, eines o altres materials
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[ grups polítics ]
ajuntament de les Franqueses del Vallès

Francesc Colomé
Portaveu del Grup Municipal Convergència i Unió
PLA D’AJUST. Al ple del 14 de maig es va aprovar la sol·licitud de l’operació de préstec a llarg termini (10 anys) a que fa referència el reial
decret llei 4/2012, pel qual es determinen les obligacions d’informació i els procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals, una vegada el Ministeri d’Hisenda i les administracions públiques han valorat
favorablement el pla presentat pel Consistori. L’Ajuntament de les Franqueses farà front al pagament de 7.004.315,57 € relatius a factures
pendents a 31 de desembre de 2011 (incloses les de la societat Les Franqueses Entorn Verd). Això ens permetrà posar el comptador a zero
però també caldran uns ajustos importants als pressupostos dels propers anys per tal de poder fer front a la despesa. No podrem fer inversió, a no ser que vingui en gran part finançada, però almenys sanejarem els comptes municipals. És una qüestió de responsabilitat.

Esteve Ribalta
Portaveu del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya
PER FI TOCAVA que algú comencés a escoltar veus que fa 2 anys reclamem que el binomi RECESSIÓ+ATUR augmenta amb les RETALLADES.
Helmut Kohl i F. Hollande han avisat que només amb polítiques de creixement del Banc Central Europeu, sortirem de l’atzucac. Les retallades salven, amb diners públics, el sistema bancari amenaçat per actius tòxics i incobrables. La culpa és de l’avarícia del sistema financer,
que sí ha estirat més el braç que la màniga. És just? Ni just, ni útil per al progrés. Paguen justos per pecadors. No podem salvar el sistema
bancari amb amputacions i precarietat, i de vegades fins i tot misèria. Fins ara Merkel, teledirigida pel sistema bancari alemany i seguida a
ulls clucs per Rajoy i Mas, ha tingut impunitat. Esperem que els veritables brots verds siguin aquestes veus que a Europa han perseverat en
exigir polítiques de creixement i fre de l’atur, única garantia per evitar la recessió, incentivar el consum i sortir del forat.

Francesc Torné
Portaveu del Grup Municipal Convergència per Les Franqueses
EL QUIOSC DE BELLAVISTA. Fa més d’un any que el quiosc municipal de Bellavista està tancat perquè l’anterior adjudicatari es va jubilar.
Des d’aleshores no s’ha pogut adjudicar a cap família necessitada del municipi, malgrat que de persones a l’atur i de famílies necessitades
n’hi ha moltes, no sabem si perquè no han trobat cap persona per fer-se’n càrrec o per manca de voluntat política. Vam presentar una moció
per millorar les condicions, que el quiosc es pogués adjudicar sense cap aportació econòmica i que es valoressin les càrregues familiars
per tractar-se d’una qüestió social. Gràcies a això, es van presentar quatre sol·licituds. Ara veurem si s’adjudica i es reobre el quiosc o es
comencen unes obres a la plaça que ningú no necessita i per les quals no hi ha diners. Esperem que es prioritzin les persones i no les obres
perquè estem passant dificultats que no sabem on ens portaran.

Grup Municipal Les Franqueses Imagina
(El Grup Municipal Les Franqueses Imagina no publica el seu escrit)
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Javier Alvarez
Portaveu del Grup Municipal Partit Popular
ESTABILIDAD. Referente a los gobiernos y su “gobernabilidad”, nadie imagina lo importante que es la estabilidad. En les Franqueses ya
hemos tenido de todo: gobiernos fuertes, débiles, gobernables, ingobernables… Visto lo visto, lo que podemos deducir es que para que un
gobierno sea fuerte y pueda gobernar y legislar con responsabilidad, los regidores que entran en el gobierno -junto con el alcalde-, tienen
que ir a una, casi sin importar su color político. Ese ha sido nuestro lema desde un principio y gracias a esta política, nuestro gobierno es
fuerte y estable. De otra forma no es posible gobernar. Ya contamos con el que siempre critica, se hagan bien o mal las cosas. No es posible
tener a todos contentos y entendemos que la oposición debe hacer su trabajo. A estas personas solo les podemos decir que por más críticas
que hagan, para tranquilidad suya y nuestra, somos un gobierno fuerte, gobernable y muy estable!

Angel Profitós
Portaveu del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya
ENCARA ÉS L’HORA! Benvolguts/des: Ara fa un any mal comptat que vàreu decidir qui volíeu al vostre Ajuntament. Fem balanç? Què ha fet
cada partit? Què ha fet Esquerra? Tenim un llibre de receptes i un pacte de govern. Necessitat de processos participatius: aquest any en
farem, entre tots però a iniciativa d’ERC. Calia posar ordre a les finances: des de la regidoria d’ERC hem aconseguit un informe financer
extern complert del 2010, hem tret del calaix factures per més de 2 MM d’€, hem entomat sentències contràries dels governs anteriors, hem
donat sortida a documentació comptable que dormia als nostres ordinadors (gràcies a la gent de les nostres àrees). Mans netes!: A instància
nostra, el Ple va portar on toca les obres de Corró d’Amunt. Toquem de peus a terra: hem redactat (gràcies JM) un pla d’ajust que ha estat
aprovat per Madrid, i afrontarem la major part dels deutes acumulats per l’Ajuntament i Entorn Verd. Ep! 1 regidor de 17.

Vanesa García
Portaveu del Grup Municipal Unió de Pobles de Les Franqeses
Des d’UPLF volem desmentir les notícies fraudulentes i malintencionades que un grup minoritari d’afiliats, aprofitant els seus càrrecs al
partit, fan públiques als mitjans de comunicació. Per exemple, diuen que el correu general d’UPLF i la web www.upl.cat no són oficials, però
només cal llegir el programa electoral per adonar-se de l’engany. És tal la indignació d’afiliats i simpatitzants i veient que després de 5 mesos no han tingut la voluntat de rectificar, que ho hem posat en mans de la justícia i que aquesta decideixi més enllà d’UPLF qui realment té
la raó, mentrestant continuaré amb la gestió com a representant del grup municipal. És per això, que continuaré treballant, perquè és com
sortirem de la situació actual, amb idees emprenedores, negociant convenis i millorant els serveis actuals, prova d’això és l’autobús urbà,
s’ha rebaixat el cost en 60.000 € i un increment d’ús del 30 %. Aquesta és la nostra feina, treballar per la ciutadania.

Josep Badia
Portaveu del Grup Municipal Plataforma per Catalunya
LES ACCIONS PREFERENTS. Des de PxC es va presentar una moció per tal que l’Ajuntament recolzés els afectats de les accions preferents,
que cal recordar que la majoria d’afectats son famílies i gent gran amb pocs estalvis. En el nostre municipi hi ha un gran número d’afectats per les diferents entitats bancàries. Donada la falta d’ètica, les males pràctiques i l’actuació sense escrúpols per part de les entitats
financeres, que han causat un greu perjudici a la nostra societat, creiem que l’Ajuntament s’ha d’implicar, però resulta que CIU-PP-ERCPSC-VANESA van votar en contra a recolzar els afectats de les accions preferents, CpF i LFI (ICV-EUA-E) es van abstenir, així que amb l’únic
vot a favor de PxC no va prosperar la moció. Hi ha molts Ajuntaments que han pres mesures pels afectats, però el pentagovern no ho creu
necessari. www.blogbadia.blogspot.com
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ta BTT Llerona-Puiggraciós
Consell de Poble de Llerona
g. Festes Laurona Ruta BTT Llerona-Puiggraciós
Consell de Poble de Llerona
g. Festes Laurona Ruta BTT Llerona-Puiggraciós
Consell de Poble de Llerona
g. Festes Laurona

[ agenda ]
02 dissabte

09 dissabte

15 divendres

Torneig Anual de Karate del Gimnàs Nokachi
7-17 h Pavelló de bàsquet del carrer Girona
Org. Gimnàs Karate Nokachi

Festa Cloenda del CE Llerona
9-17 h Consell del Poble de Llerona

Recital de poesia a càrrec de Els Traginaires format per Cristina Barcos i Joan Muñoz Anglada
19 h Carrer de Cardedeu, 11. Bellavista
Org. Associació Educativa Espirall

X. Solanas

XXVIII Diada del Joc i de l’Esport
9 h Zona esportiva municipal de Corró d’Avall,
pavelló poliesportiu municipal i pista
poliesportiva coberta

03 diumenge
Cloenda CB Bàsquet Les Franqueses (4 €
botifarra)
9-15 h Pavelló poliesportiu municipal de Corró
d’Avall i pista poliesportiva coberta
Org. CB Les Franqueses
Festa d’Homenatge a la Vellesa de Llerona
Al Casal Parroquial de Llerona
III Mixball a Corró d’Amunt
9-17 h Zona esportiva de Corró d’Amunt
Sortida cultural a Barcelona
Itinerari entorn a la novel·la “L’ombra del vent”.
Informació: Biblioteca Municipal.

06 dimecres
Xerrada: Vull Treballar Aquest Estiu
18-19 h Aula 2 del Centre Cultural de Bellavista
Org. Servei d’Informació Juvenil ESPAI ZERO
Col·l. Oficina Jove del Vallès Oriental

07 dijous
Presentació pública procés participatiu Parc
del Falgar
Presenten l’alcalde i el regidor de Participació
18 h Centre d’Art i Noves Tecnologies Can Font
Xerrada: “Pedagogia Waldorf”. Presentació del
projecte de l’Espai Infantil La Llum de La Garriga
17.30-19 h Aula 1 del Centre Cultural de
Bellavista
Org. Associació Espai Nadó Les Franqueses
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Festa-Cloenda CF Les Franqueses
12-17 h Pista poliesportiva municipal de Corró
d’Avall
Org. CF Les Franqueses
Sortida dels casals infantils i dels centres
municipals de joves a Jalpi Aventura a Arenys
de Munt (10 € inscrits als casals / 12 € no inscrits
als casals)
Org. Casals infantils municipals de Corró d’Avall
i Bellavista

10 diumenge
Solemnitat del Corpus Christi. Parròquia de
Santa Eulàlia de Corró d’Avall
6 h Inici de la confecció de catifes de flors
12 h Missa estacional presidida pel bisbe auxiliar
de Terrassa, Mons. Salvador Cristau
18 h Celebració i Processó del Corpus Chisti.
Benedicció amb el Santíssim Sagrament
Org. Veïns i parròquia de Santa Eulàlia
XXVI Cursa de Bellavista. Cursa popular de 10
km (15 € / 14 € pels participants amb xip groc)
9 h Plaça Major de Bellavista
Org. Grup Fondistes de Bellavista
Festivitat del Corpus Christi. Confecció de
catifes florals, Missa Solemne cantada pel
poble i Processó i Benedicció amb el Santíssim
Sagrament
12.30 h Parròquia de Sant Mamet de Corró
d’Amunt
Org. Veïns i parròquia de Sant Mamet

14 dijous
Soroll i Civisme. Xerrada sobre la millora de la
convivència evitant les molèsties del soroll
19 h Casal d’Avis i Centre Social de Bellavista

15 divendres
Soroll i Civisme. Xerrada sobre la millora de la
convivència evitant les molèsties del soroll
19 h Casal d’Avis i Centre Social de Bellavista
Col·l. Departament de Territori i Sostenibilitat

16 dissabte
Xerrada: “Les necessitats afectives dels infants” a càrrec de Carlos González, pediatra (5 €
entrada general / 3 € socis)
17 h Teatre Auditori de Bellavista
Org. Associació Espai Nadó Les Franqueses,
Grup de Lactància i Criança Respectuosa
Butimúsic. Botifarrada i actuació dels alumnes
de l’Escola Joan Sanpera i Torras (5 € venda
anticipada i 7 € al mateix dia)
19-00 h Escola Joan Sanpera i Torras
Org. AMPA Joan Sanpera i Torras

17 diumenge
46a Festa d’Homenatge a la Vellesa del Poble de
Corró d’Avall
9 h Pista poliesportiva coberta de Corró d’Avall

18 dilluns
Concert de Fi de Curs. Alumnes sensibilització II
18 h Auditori de l’Escola Municipal de Música

20 dimecres
Concert de Fi de Curs. Bàsic 1 i 2 i agrupacions
18.30 h Teatre Auditori de Bellavista
Excursió al jardí botànic “Pinya de rosa” de
Blanes. Activitat organitzada dins el Programa
de Dinamització Cultural per a la Gent Gran,
adreçada a majors de 65 anys (3 €, no inclou el
dinar. Inscripcions: del 4 al 6 de juny al Servei
d’Antenció al Ciutadà de l’edifici de Ajuntament o
de Bellavista a plaça Espanya)

21 dijous
Hora del conte final de temporada. Contes per

“De Sant Joan de juny a Sant Joan de
Nadal, mig any per igual”

review
La Rotllana: parlem de... “El sexe després
del part”, amb la participació de Silvia Corchs,
llevadora
17.30-19 h Aula 1 del Centre Cultural de
Bellavista
Org. Associació Espai Nadó Les Franqueses,
Grup de Lactància i Criança Respectuosa
Concert de Fi de Curs
18 h Alumnes sensibilització I
19 h Alumnes sensibilització III
Auditori de l’Escola Municipal de Música

28 dijous
Juguem! Amb farina
17.30-19 h Aula 2-3 del Centre Cultural de Bellavista
Org. Associació Espai Nadó Les Franqueses,
Grup de Lactància i Criança Respectuosa

29 divendres
V Festa Jove de la Música
20 h Plaça de l’Espolsada

activitats
HORARI EXTRAORDINARI DE LA SALA
D’ESTUDI DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Amb l’arribada dels exàmens, la Biblioteca
Municipal amplia l’horari de la seva sala
d’estudi. A partir del 15 de maig i fins el 30 de
juny, la sala restarà oberta tots els dies de la
setmana fins les 22 h del vespre
Matins: dimarts, dimecres, dissabtes i
diumenges, de 10-14 h. Tardes: de dilluns a
diumenge, de 16-22 h. Diumenge 24 de juny, la
sala d’estudi estarà tancada.
Dissabtes tarda i diumenges tot el dia:
entrada per la cafeteria del Centre Cultural
(carrer Navarra)
CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS
OBERTES AL PÚBLIC
Diumenges 3, 10, 17 i 24 de juny
10.30-13.30 h Circuit de Cal Gabatx
Org. CE Ferroviaris VIA OBERTA

V Romeria del
Rocio
2 i 3 de juny. Can Ribas
Org. Hermandad Rociera
Dissabte dia 2:
10.30 h Sortida de la Sala Polivalent de Bellavista, recorregut fins la porta de l’Ajuntament, recepció de l’alcalde amb ofrena de
flors a la Verge
14.30 h Botifarrada
18 h Missa Rociera
19.30 h
Actuació de
“coros rocieros” (quatre
cors de la
comarca)
Diumenge
dia 3:
14 h Paella
popular
18 h Tornada
a Bellavista
P. Segura

menjar a càrrec de Joan Boher
17.30 h Biblioteca Municipal

Festival d’estiu
9 dissabte. Plaça Major de Bellavista
Org. Associació de Veïns de Bellavista
9 h Concentració de vehicles clàssics. Col·l.
Associació Clàssic Car
11 h “El país sense punta i altres contes”.
Col·l. Oficina Pla de Barris i Àrea d’Igualtat i
Ciutadania de la Diputació de Barcelona
12 h Festa de la escuma
13 h Botifarrada - 17 h Festival de Ball

Coneix les
Franqueses!
Programa de coneixement de l’entorn:
- Per a persones nouvingudes d’origen magrebí. S’impartirà en català i àrab
19, 20, 21, 22 i 25 de juny de 17 a 19 h Col·l.
Nabila El Aroudi, agent d’acollida
- Per a persones nouvingudes d’origen
subsaharià. S’impartirà en català, francès i
dialectes subsaharians
Inscripcions: de l’1 al 14 de juny a l’Àrea de
Polítiques Socials
18, 19, 20, 21 i 22 de juny de 19 a 21 h Oficina
Tècnica del Pla de Barris de Bellavista
Col·l. Bombo N’dir, agent d’acollida

activitats
Torneig de Futbol-7 Cèlticup Les Franqueses (350 € per equip + 8 € per jugador,
l’assegurança esportiva és obligatòria)
De l’11 al 29 de juny
De dilluns a divendres de 20-23 h Camp de
futbol de la zona esportiva de Llerona
Org. CF Cèltic les Franqueses
Campus de Tecnificació d’Estiu del CF
Bellavista-Milan (inscripcions: oficina del
Club CF Bellavista-Milan al camp de futbol
municipal de Corró d’Avall)
Del 25 de juny al 25 de juliol
De dilluns a divendres de 8-14 h Camp de
futbol municipal de Corró d’Avall i CF-7 municipal de Bellavista
Org. CF Bellavista-Milan
Torneig Inter. d’Handbol- Granollers Cup
Del 26 al 31 de juny
De dimarts a diumenge de 9-21 h Zona esportiva de Corró d’Avall, pavelló poliesportiu
municipal i pista poliesportiva coberta
Cloenda CF Cànoves
De l’1 al 2 de juny
Dissabte 1 de juny de 9-14 h i diumenge 2
de juny de 9-14 h Zona Esportiva de Corró
d’Amunt
Org. CF Canoves

exposicions,
cursos i tallers
TALLER CLUB DE LA FEINA
Tots el dimarts d’11 a 13 h Masia Can Ribas –
Centre de Recursos Agraris
- Recerca de feina i introducció de dades a
borses de treball
- Elaboració de C.V. i correu electrònic
EXPOSICIÓ “Experiències d’autocompostatge a Catalunya”
Del 21 de maig al 18 de juny de 2012
De dilluns a divendres de 9-14 h
Oficina del Pla de Barris
Col·l. Agència Catalana de Residus
EXPOSICIÓ “Novel·la romàntica”
Del 24 de maig al 21 de juny
A la Biblioteca Municipal
MÉS INFORMACIÓ A LA WEB:

www.lesfranqueses.cat
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SETMANA EUROPEA DE
L’ENERGIA SOSTENIBLE 2012
18 al 22 de juny
BO PEL MEDI AMBIENT I PER A LA BUTXACA!
Fomentem l’estalvi energètic a les Franqueses

PORTA A PORTA
Els agents cívics visitaran durant tot el mes de juny els domicilis dels ciutadans i
ciutadanes de les Franqueses per repartir tríptics i explicar com estalviar energia,
i, per tant, també diners a la factura de la llum

CINEMA SOBRE ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC
Projecció de documentals als alumnes de cicle superior de primària i als alumnes dels instituts
del municipi durant la Setmana Europea de l’Energia Sostenible, del 18 al 22 de juny.
LES AILES DU SOLEIL - SOLARTAXI - AROUND THE WORLD WITH THE SUN - A ROAD NO
TAKEN - WHAT IS THE ELECTRIC CAR? - DIE4. REVOLUTION - ENERGY AUTONOMY

