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[ telèfons d’interès ]
Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania
(SAC) de l’Ajuntament. Carretera de Ribes, 2.
938 467 676
Oficines del Servei d’Atenció a la Ciutadania
(SAC) de Bellavista. Carrer de Rosselló, 39.
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

Emergències
Policia Local. 938 467 575
Mossos d’Esquadra. 112
Policia Nacional. 091
Bombers. 112
Ambulàncies-Urgències. 112
Sanitat Respon. 061
Hospital General de Granollers.
938 425 000
Sanitat (demanar hora al metge 933 268 901)
CAP Corró d’Avall. 938 404 200
CAP Les Franqueses. 938 618 030
Transports (atenció al client)
Autobusos Sagalés. 902 130 014
Renfe. 902 320 320
Taxis. 938 703 028
Serveis (atenció al client)
Endesa. 800 760 909
Estabanell Energia. 900 250 260
Gas Natural. 902 200 850
Sorea. 902 250 070
Altres
Correus. 938 495 955
Deixalleria. 937 445 058
Jutjat de Pau. 938 465 578
Notaria. 938 468 611
Recollida de mobles i estris vells. 900 101 338
Oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona de Corró d’Avall.
934 729 194
Tanatori de Granollers. 938 618 230
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Ajuntament de les
Franqueses

@lesfranqueses

Ajuntament de les
Canal les Franqueses
Franqueses del Vallès
del Vallès

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
comunicacio@lesfranqueses.cat
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5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ editorial ]

[ sumari ]
Al nostre municipi hi ha tres escoles
bressol, cinc escoles d’educació infantil i primària, dos instituts i una escola
d’adults, onze centres amb una alta
qualitat, tant pedagògica com d’installacions. I és que els infants, els nostres
joves, són un percentatge important de
la població de les Franqueses. Això ens
fa ser una comunitat molt viva, dinàmica
i inquieta. Podem estar contents de tenir
a l’abast centres i professorat que han
anat incorporant les noves tecnologies,
l’aprenentatge d’una tercera llengua,
un projecte educatiu molt treballat i de
molta qualitat i que poden proporcionar
una educació rica en tots els sentits, i
sobretot rica en valors, molt necessaris
en aquests moments complicats.

L’activitat cultural, esportiva i més concretament la teatral estan sent alguns del projectes més vistosos d’aquest curs. L’exposició itinerant sobre el parc del Mirador és una
demostració de la bona relació que hi ha entre les escoles de les Franqueses, de la xarxa
que hem aconseguit crear. O també la novena Festa de la Música i la Dansa que s’ha celebrat recentment i on les escoles i els instituts del municipi hi han tingut un paper fonamental. Cal felicitar, doncs, l’equip docent de tots els centres per la seva bona feina, les
AMPA, peça essencial per la seva gran col·laboració, i el personal del Patronat Municipal
de Cultura, Educació, Infància i Joventut pel bon treball de relligar-ho tot.
Pel que fa a l’activitat educativa no obligatòria, aquest mes de maig és època de preinscripcions, i m’agradaria animar totes aquelles famílies, pares i mares d’infants de 0 a 3
anys, a valorar seriosament les tres escoles bressol municipals. Tenim El Gegant del Pi
a Bellavista; i Cavall Fort i Les Tres Bessones a Corró d’Avall. Els avantatges són molts,
alguns dels quals, òbviament, són la proximitat i la possibilitat d’establir complicitats i
amistats. Ep, i les privades! També de gran qualitat i que fan que les Franqueses sigui
un dels municipis amb la ràtio més elevada de places d’escola bressol per nombre d’habitants.
Per altra banda, també us vull animar a visitar l’Escola Municipal de Música Claudi Arimany. El proper curs escolar encara queda lluny, però per a qui estigui empadronat a les
Franqueses la matrícula de l’escola de música es fa aquest mes. Es tracta d’una escola
amb una llarga història que actualment forma part de la xarxa d’escoles del Liceu i que,
per aquest motiu, ofereix alguns avantatges als alumnes que en formin part (actuacions
al Gran Teatre del Liceu, al Palau de la Música, col·laboracions amb altres escoles, etcètera). Podria ser només una activitat extraescolar més, però a les Franqueses intentem
integrar-la a l’activitat popular. De fet, ja ho tenim, ho podreu comprovar en la celebració
de Sant Ponç, on la feina de l’escola de música llueix millor que mai. Espero que ens hi
trobem! Ah, i gràcies a tots per fer poble!
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Francesc Colomé i Tenas Alcalde
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[ actualitat ]
Renovació i millora de l’asfaltat
Es pavimenten el camí del Cementiri de Corró d’Avall i un dels aparcaments de la Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt

A
Àrea d’Obres i Serveis

l’abril va aparèixer un tram de tanca trencada al passeig
paral·lel del carrer del Migdia (antic pas de la via), entre el
carrer de la Serra i el carrer de la Riera. La destrossa és la
cinquena vegada que es produeix en el que portem d’any. Tot
indica que ha estat causat per un acte vandàlic.
Recentment s’ha produït una altra acció incívica: s’han detectat
trams de la tanca de la via del tren de Bellavista trencats a propòsit,
suposadament amb l’objectiu de creuar les vies. El maig de 2014 es
va fer una actuació integral de reparació de les tanques de les vies.

La tanca del carrer del Migdia s’ha destrossat cinc vegades aquest any

4

Un dels trams del passeig fluvial al seu pas per Llerona

José Antonio
Aguilera, nou
regidor del PSC

J

osé Antonio Aguilera, del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, va prendre possessió com a nou regidor de l’Ajuntament al Ple del mes de març. Aguilera relleva
l’exregidora Érica Reche que, segons es va informar al Ple
que va tenir lloc al mes de febrer, va renunciar al càrrec per motius
personals.

N. Maynou

Actes incívics en
mobiliari públic

E. Garrell

L

’àrea d’Obres i Serveis ha realitzat obres d’asfaltat i de renovació i millora del paviment a diferents punts del municipi
durant el mes d’abril.
D’una banda, s’ha pavimentat el camí del Cementiri de Corró
d’Avall, concretament el tram que hi ha entre el carrer de Joan Maragall i la carretera de Cànoves.
També s’ha posat asfalt al petit aparcament que hi ha a la Zona
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, just al costat de les pistes de
pàdel.
D’altra banda, en relació a la renovació i millora del paviment,
destaquen les reparacions que s’han fet a determinats carrers dels
polígons industrials del Pla de Llerona i del Congost, així com a les
zones del passeig fluvial del riu Congost on les arrels dels arbres
han aixecat el terra.
A la resta del municipi s’han efectuat millores puntuals.

José Antonio Aguilera
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El Ple aprova l’expedient de contractació
per acabar el parc del Falgar i la Verneda
La previsió és que les obres puguin començar entre agost i setembre i
que s’acabin en el termini d’un any

E

l Ple de l’Ajuntament del mes de març va aprovar l’expedient
de contractació per procediment obert del contracte administratiu de l’obra de modificació del projecte d’acabament del
parc del Falgar i la Verneda. Uns canvis en el projecte inicial
que va ajudar a decidir la ciutadania en el procés de participació que
es va endegar amb aquest objectiu.
El projecte preveu dividir l’espai en tres zones, de menor a major naturalització i de major a menor presència humana: la zona de
l’aparcament i els serveis, la zona del parc i la zona del llac.
Així, doncs, en breu es licitarà l’obra, que tindrà un preu establert
de 2.392.337,98 euros, IVA exclòs. La previsió de l’equip de govern és
que es pugui adjudicar en la sessió plenària del mes de juny i que els
treballs de construcció puguin començar entre agost i setembre. El
termini d’execució serà de 12 mesos.
L’aprovació d’aquest punt va comptar amb els vuit vots a favor de
CiU, PP i ERC, els quatre contraris d’ILFC i les quatre abstencions
de PSC i CpF. L’oposició va tornar a posar en dubte el finançament
de l’obra, que segons el pla de tresoreria de l’Ajuntament es basa en
les quotes del Sector N que es començaran a cobrar dins del quart
trimestre de l’any en curs.
Per la seva part, l’alcalde, Francesc Colomé, va dir que l’obra
s’havia d’acabar, ja que una sentència judicial obligava l’Ajuntament
a fer-ho. I va dir que el pressupost coincideix exactament amb les
quotes pagades pels propietaris del sector P en el seu moment. El
regidor d’ERC, Àngel Profitós, va justificar el vot a favor del seu grup
perquè el consistori “té l’obligació moral de tirar endavant aquest
projecte”.

la Q1 del Sector N per construir i explotar un equipament destinat a
complex esportiu. L’equip de govern va decidir deixar el punt sobre
la taula per atendre la sol·licitud de l’oposició de parlar més sobre
aquest tema.
Sí que es va aprovar el tercer protocol addicional al conveni formalitzat el 13 de febrer de 2013 entre els ajuntaments de les Franqueses, Canovelles, Granollers i la Roca, el Departament de Territori
i Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i
l’empresa Sagalés per a la millora del servei de transport de viatgers per carretera.
També es va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança de
l’ocupació de l’espai públic amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues, així com diverses mocions: sobre l’acabament de les obres de
la Ronda Nord; sobre la commemoració del 85è aniversari de la proclamació de la Segona República; de suport a les entitats del tercer
sector social de Catalunya i de rebuig de la gestió estatal dels fons
procedents del 0,7 % de l’IRPF; per impulsar els tràmits per a l’inici
del procés de resolució del contracte de concessió del servei de subministrament d’aigua; i de rebuig a l’acord entre la Unió Europea i
Turquia per fer front a la crisi dels refugiats.
En el torn de precs i preguntes, el regidor d’Urbanisme, Jordi
Ganduxé, va respondre una pregunta formulada pel regidor d’ILFC
Àlex Vega, referent a les mesures urgents per senyalitzar el camí de
Llerona a Marata a l’arribada a la cruïlla amb la carretera de Cànoves. Ganduxé li va respondre que l’Ajuntament hi instal·larà properament cartells reflectors com els que va posar fa poc la Diputació a la
carretera de Cànoves.

No prospera una altra moció per retirar el sistema del foto vermell
El Ple no va aprovar una moció presentada pel grup ILFC per retirar
el sistema del foto vermell instal·lat als semàfors del municipi amb
els vots contraris de CiU i PP i les abstencions de PSC i ERC. Al final
del ple, i després de les intervencions de membres de la Plataforma
d’Afectats per les Multes (PAM) que estaven entre el públic, l’alcalde
va llegir íntegrament les conclusions de l’estudi que es va encarregar al bufet Tornos Advocats que dirigeix el catedràtic de dret administratiu Joaquín Tornos.
Un altre punt de l’ordre del dia que no es va aprovar va ser la proposta del plec de clàusules que ha de regir la concessió de la parcel-

El regidor Jordi Ganduxé substitueix la regidora Marina Ginestí
També es va donar compte del decret de l’alcalde en què es delega
la direcció política de l’àrea de Cultura, Educació, Infància i Joventut
en el regidor Jordi Ganduxé, mentre no es reincorpori la regidora
Marina Ginestí, de baixa mèdica a causa del seu embaràs.
En aquest QR podeu descarregar-vos la
documentació relativa al projecte d’acabament
del parc del Falgar i la Verneda, inclosos
diversos plànols de l’obra.
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[ actualitat ]
L’Ajuntament contracta 12 persones
Des del gener de 2016 els plans d’ocupació han beneficiat 27 persones i
es preveu que es contractin 4 persones més al segon semestre

M. Viure

A

l’abril 12 persones del municipi van entrar a treballar a
l’Ajuntament gràcies al programa Plans d’Ocupació Locals,
l’objectiu del qual és oferir feina a persones del municipi
que es troben en situació d’atur amb la voluntat de reinserir-les al mercat laboral.
Les 12 persones contractades ocuparan les següents posicions
fins a finals d’any: 6 auxiliars de manteniment de la brigada, un cap
de la brigada, un mediador de gent gran, un suport administratiu a
l’àrea de Polítiques Socials, un suport tècnic a les àrees de Polítiques Socials i Seguretat Ciutadana, un suport tècnic a l’àrea d’Obres
i Serveis i un suport tècnic a Secretaria.
Al mes de gener 11 persones ja van beneficiar-se dels plans
d’ocupació locals, 10 de les quals com a auxiliars de manteniment
i una com a suport tècnic d’inserció laboral. Al mes de març també
van contractar-se 4 persones: un arxiver, un suport administratiu a
Recursos Humans, un suport a la Biblioteca i un suport a Informàtica.
Abans d’acabar l’any es preveu que es contractin 4 persones més

Salutació de l’alcalde i del regidor de Dinamització Econ., Javier Álvarez

com a suports tècnics: dos a l’àrea de Polítiques Socials, un altre a
les àrees d’Urbanisme i Activitats i un últim a la Biblioteca.

Acord amb PIMEC per assegurar el
relleu generacional a l’empresa familiar
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E. Garrell

E

l 29 de març va tenir lloc a l’ajuntament la signatura d’un conveni per implantar el programa de suport al relleu generacional a les empreses familiars del municipi, impulsat pel consistori i per la delegació vallesana de la patronal de la micro,
petita i mitjana empresa PIMEC. Van signar l’acord l’alcalde, Francesc Colomé, i el president de PIMEC Vallès Oriental, Vicenç Paituví.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és ajudar a trobar solucions perquè
empreses familiars situades a les Franqueses que vulguin continuar
en marxa però no sàpiguen com fer-ho puguin aconseguir-ho, ja sigui amb gent de fora o promocionant algú de la mateixa organització.
Així, tècnics de PIMEC farien un diagnòstic de la situació, i mitjançant
un servei de consultoria experta i individualitzada donarien el suport
necessari per garantir la continuïtat de l’empresa.
Segons PIMEC, actualment més del 60% de les empreses familiars es troben en situació de risc a causa de la manca de planificació
en la successió. El programa vol evitar, per tant, aquesta manca de
planificació amb l’objectiu final de garantir la pervivència i el creixement de la societat, així com la continuïtat dels llocs de treball.
Segons Paituví, “el perill que moltes de les empreses familiars no
tinguin relleu s’accentuarà en els propers 4 o 5 anys, i cal que estiguem preparats per afrontar-ho”.
Per Colomé, “tots els esforços que esmercem amb l’objectiu de

L’alcalde, els regidors Jiménez i Álvarez i els representants de PIMEC

mantenir i de crear ocupació al municipi són positius; de fet, ja fa
anys que treballem amb PIMEC en aquest sentit”.

Més informació: www.pimec.org.
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Les empreses franquesines poden
sol·licitar subvencions per contractar
persones en situació d’atur
La quantia de l’ajut arribarà fins al 50% del cost de contractació durant
un màxim de 12 mesos

Requisits per a les empreses:
• Desenvolupar una activitat econòmica degudament legalitzada i adherir-se com a empresa col·laboradora del Servei Local
d’Ocupació de les Franqueses.
• Estar donat d’alta de l’IAE, si li correspon.
• No ser depenents ni estar societàriament vinculades a administracions, ens o organismes públics.

E. Garrell

A

l mes de març es va fer la presentació dels requisits perquè
les empreses de les Franqueses que s’hi vulguin acollir puguin sol·licitar una subvenció per a la contractació de persones en situació d’atur que resideixin al municipi. La subvenció serà del 50% del cost de contractació durant un període de 6
mesos, ampliable a 6 mesos més.
L’objecte d’aquest programa és estimular la creació i formació
de llocs de treball i contribuir a reduir la taxa d’atur del municipi. La
despesa anual per al consistori és de 90.000 euros, 40.000 euros més
que el que s’havia previst inicialment com a conseqüència de l’acord
que l’equip de govern va signar amb ERC per a l’aprovació dels pressupostos, tal com va voler recordar durant la roda de premsa l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé.
Colomé va dir que l’Ajuntament continuarà impulsant plans
d’ocupació, que durant els anys 2011 i 2015 van ocupar 199 persones,
però que amb “aquesta línia d’ajuda esperem que aquest primer any
es puguin contractar entre vint i vint-i-cinc persones, i que al final
de la legislatura puguin acabar sent un centenar”. El regidor de Dinamització Econòmica, Javier Álvarez, va afegir que “l’objectiu final
és que el treballador es pugui acabar quedant a l’empresa, cosa que
amb els plans d’ocupació no és possible”.
L’import màxim de la subvenció serà del 50% de la despesa salarial i de cotització, amb un màxim de l’equivalent al salari mínim
interprofessional per a cada contracte que tingui una durada mínima
de 6 mesos. I per a contractes superiors als 6 mesos, del setè al dotzè mes l’import màxim de la subvenció serà del 50% de la despesa
salarial i de cotització, amb un màxim equivalent a 1,5 vegades el
salari mínim interprofessional. Es premiarà, doncs, els empresaris i
empresàries que vulguin allargar el contracte fins a l’any.

Els representants municipals, de PIMEC i dels empresaris dels polígons

• Estar al corrent de pagament de les obligacions amb Hisenda,
amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament.
• No haver realitzat acomiadaments improcedents en el darrer
any o ERO en els darrers tres mesos.
• Contractar una persona amb posterioritat a la data de la convocatòria i per un període no inferior a 6 mesos.
• Presentar la sol·licitud elaborada pel Servei Local d’Ocupació,
adjuntant la documentació requerida i la Declaració Responsable signada.
Requisits per a les persones que vulguin ser contractades:
• Acreditar l’empadronament al municipi amb una antiguitat mínima de 6 mesos anteriors a la data de la convocatòria.
• Haver estat derivat a aquesta oferta de treball mitjançant el
servei d’intermediació del Servei Local d’Ocupació.
Aquí podeu veure l’edicte publicat al BOPB,
d’aprovació de les bases i la convocatòria per a
la concessió de subvencions a empreses per a
la contractació de persones en situació d’atur.
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[ actualitat ]
Nova convocatòria per als ajuts a la rehabilitació d’edificis de Bellavista
En total ja s’han acollit a aquestes subvencions 15 comunitats de veïns

E. Garrell

A

l maig està previst que s’obri la tercera convocatòria del
programa d’ajuts a la rehabilitació dels edificis de més de
25 anys de Bellavista, en el marc del Pla de Barris d’aquest
nucli. L’import que s’hi destinarà puja a 202.741 euros.
Durant el mes d’abril passat es van acabar les obres que s’estaven fent als 7 edificis que es van poder acollir a la segona convocatòria d’aquesta línia d’ajuts, que se sumen als 8 immobles que van ser
rehabilitats l’any passat. L’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor de
Pla de Barris, Moisés Torres, van visitar algunes de les comunitats
que han acabat recentment les obres per veure’n el resultat final i
comentar-lo amb els veïns.
Aquestes subvencions tenen com a objectiu la millora dels elements comuns, com ara façanes, patis interiors, estructura, coberta, instal·lació d’ascensors, etc., dels edificis de més de 25 anys i de
planta baixa més tres o més pisos.

L’alcalde i el regidor Moisés Torres en una vista d’obres amb els veïns

Reforma del terra
dels vestidors de
Llerona

E

l Patronat Municipal d’Esports ha finalitzat recentment la reforma del terra dels quatre vestidors, així com del terra de
les dutxes, de la Zona Esportiva de Llerona. D’aquesta manera es dóna resposta a una de les demandes dels usuaris
i usuàries de l’equipament i se soluciona el problema de les males
olors. A banda de la substitució del paviment, s’hi han instal·lat unes
canals d’acer inoxidable.

Actualització de la
cartografia urbana

L

a Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament l’actualització de la cartografia urbana del municipi, realitzada en format digital 3D i escala 1.1000. Aquesta actualització ha de facilitar la redacció de treballs de diagnosi, la seva planificació
i la gestió municipal, així com la presa de decisions estratègiques.
Per a aquest treball s’han cartografiat 2.955 hectàrees del municipi
i el document està realitzat a partir de fotografies aèries.
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Intercanvi de prop de dues hectàrees de
terreny amb Cànoves i Samalús

L

Els habitants de la zona afectada de la urbanització han agraït personalment als alcaldes l’acord assolit. Ara, els propietaris i propietàries de totes les parcel·les de la urbanització de Ca l’Esmandia duran
a terme una millora integral d’aquest nucli urbà amb el suport de
l’Ajuntament de Cànoves i Samalús.

El desdoblament
de la línia R3

Nous ordinadors a
la Biblioteca

A

L

l’abril els ajuntaments afectats pel projecte de desdoblament parcial de la línia de rodalies R3, entre Parets i la Garriga, van rebre un estudi d’impacte ambiental elaborat per
Adif. Malgrat que tots els alcaldes consideren necessària
la millora d’aquesta infraestructura, van reunir-se per presentar un
document conjunt i recollir totes les al·legacions.
Entre d’altres actuacions, Adif preveu remodelar l’estació de
Corró d’Avall i posar-hi un pas inferior i a Llerona modificar el traçat actual de la via cap a l’oest, enderrocar el pont de la carretera de
Llerona a l’Ametlla, i eliminar el pas sobre les vies i fer-ne un de nou
al sud del poble. Segons l’alcalde, Francesc Colomé, l’Ajuntament
demanarà alguns canvis a Adif. Per exemple, es sol·licitarà la recuperació de l’antic baixador de tren de Llerona i es demanarà que
el traçat de Llerona passi més enganxat a l’antiga carretera N-152.

M. Viure

’Ajuntament de les Franqueses i l’Ajuntament de Cànoves i
Samalús han signat un conveni per modificar els límits dels
seus termes municipals. Les Franqueses cedirà el sector
oest de la urbanització de Ca l’Esmandia, de 18.678,62 metres quadrats, a Cànoves i Samalús. A canvi, Cànoves i Samalús donarà la mateixa quantitat de terreny a les Franqueses dividida de la
següent manera: una part triangular de 3.070,47 metres quadrats,
a l’est del paratge de Can Manyosa, i 15.608,15 metres quadrats de
terreny prim i allargat.
L’alteració dels termes es realitzarà perquè al terreny de la urbanització de Ca l’Esmandia que pertany a les Franqueses hi ha unes
quatre cases que, malgrat formar part de la mateixa finca de la urbanització, estan construïdes en sòl agrícola i, a més, reben els serveis
i subministraments bàsics per part de l’Ajuntament de Cànoves.
Amb l’objectiu de corregir aquesta disfuncionalitat territorial
i els inconvenients que suposa per als veïns i veïnes, els alcaldes
de les Franqueses, Francesc Colomé, i de Cànoves i Samalús, Josep
Cuch, han formalitzat el conveni. Amb aquest document l’Ajuntament
de les Franqueses iniciarà els tràmits per fer-lo efectiu. La modificació haurà de ser aprovada pel Ple municipal de les Franqueses i pel
Departament de Governació.

Els alcaldes amb els representants dels veïns i veïnes de Ca l’Esmandia

a Biblioteca Municipal ha renovat els ordinadors i el programari de l’equip que posa a disposició de la ciutadania. En total,
s’han canviat 19 ordinadors (11 de la Biblioteca Municipal i 8 a
Can Ganduxer). El canvi ha tingut un cost de 10.517,47 euros.
Aquest equip forma part del programa Aules d’Internet i té un
doble ús: d’una banda, oferir cursos de formació -actuació que es realitza des de fa 15 anys- i, de l’altra, facilitar l’accés a les tecnologies
de la informació i de la comunicació als usuaris i usuàries del servei.
Horari de les Aules d’Internet (accés lliure als ordinadors):
• Biblioteca Municipal: dimarts, dimecres i divendres de 10 a 14 h
i de dilluns a divendres de 16 a 20.30 h.
• Sala de Lectura Can Ganduxer: de dilluns a divendres de 16.45
a 19.45 h.
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[ actualitat ]
28 anys de dansa a Copa Catalana BTT
l’AV de Bellavista de Corró d’Amunt

L

U

n any més el Club Ciclista Corró d’Amunt i Ocisport van portar la Copa Catalana Internacional Biking Point de BTT al
poble el cap de setmana del 9 i 10 d’abril. La prova, que també porta el títol de Memorial Toni Costa, és un referent del
camp a través a Catalunya i la seva realització és possible gràcies a
la implicació de 25 voluntaris i voluntàries.
La competició de camp a través, amb 353 ciclistes, van guanyar-la Francesc Guerra, de l’equip Olympia Factory Cycling, i
Sandra Santanyes, de MMR-Powerade. La contrarellotge, amb 223
corredors, es va adjudicar a Ever Alejandro Gómez, de Tomàs Bellés-Cannondale, i Sandra Santanyes.

M. Viure

M. Viure

’Escola de Dansa de l’Associació de Veïns de Bellavista va celebrar el Festival del Dia del Pare per 28è any consecutiu.
Centenars de familiars i amics van omplir les grades del pavelló del carrer de Girona per veure l’espectacle el diumenge 10 d’abril. Uns 170 ballarins i ballarines de totes les edats van
mostrar danses de diferents estils que durant el curs han après a
l’escola: sevillanes, zumba, hip-hop, funky, etc.
El president de l’Associació de Veïns, Manolo Gómez, va donar la
benvinguda al públic i va conduir l’acte. En representació de l’Ajuntament van participar a l’acte l’alcalde, Francesc Colomé, i el regidor
del Pla de Barris de Bellavista, Moisés Torres.

Un dels espectacles del Festival del Dia del Pare

Sortida dels elit de la Copa Catalana Internacional Biking Point de BTT

Corró d’Amunt ja té Mor el fundador
el pressupost 2016 del Club Futbol
Bellavista Milan

E

l president del Consell, Ferran Jiménez, va presentar el
pressupost per a l’exercici de 2016 a la sessió plenària del 4
d’abril. Enguany, aquest òrgan ha rebut 10.660 euros.
Com cada any, una part del pressupost es destina a atorgar
ajudes a les entitats del poble. Les partides es distribueixen en funció del nombre i de les característiques dels actes que es programen. També es reserven 1.300 euros de crèdit per a la Festa Major
i una partida de 5.750 euros per a actuacions que els veïns i veïnes
vulguin dur a terme al poble o compra de material.
Totes les accions que es realitzin amb fons del Consell del Poble
prèviament es presentaran, votaran i debatran amb els veïns i veïnes i els membres de la junta a les sessions plenàries. Les reunions
tenen lloc l’últim dilluns dels mesos imparells, a les 20 h, a les Antigues Escoles de Corró d’Amunt.
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L

’Ajuntament i el Patronat Municipal d’Esports manifesten el
seu condol per la mort del fundador del Club de Futbol Bellavista Milan, Gianfranco Messaggi, el divendres 8 d’abril.
Gianfranco Messaggi va morir als 74 anys. Italià de naixement, va fundar el Club Futbol Bellavista Milan l’1 de desembre de
1972 amb l’objectiu d’enriquir l’activitat esportiva de Bellavista, al
costat d’altres comerciants del barri i amb el suport de l’alcalde Lluís Rams.
A més a més, el nom de “Bellavista Milan” es deu a Messaggi,
com també els colors del club, vermell i negre, els mateixos que
l’equip de futbol professional AC Milan.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Sis persones reben reconeixements en
la celebració del Patró de la Policia

Reconeixements
A continuació es va procedir a l’entrega de reconeixements i felicitacions a agents i col·laboradors de la Policia Local de les Franqueses
que han contribuït a exitoses actuacions. Els primers diplomes, com
a reconeixement, es van donar als agents Jordi Puig i José Antonio González, per interceptar un robatori en un immoble de Corró
d’Avall.
També se’n van entregar als agents Manuel Ramírez i Josep
Pons, juntament a Ricardo Aguilera, treballador del servei de neteja
de Fomento de Construcciones y Contratas, per haver evitat el suïcidi
d’una noia de 12 anys des de l’ampit del pas elevat vora el pàrquing de
la Malagarba. El 26 de gener, la noia estava asseguda en aquell punt
amb aparents intencions de llançar-se a la carretera C-352. Aguilera
va parlar amb la noia fins que van arribar el agents de policia i la van

N. Maynou

E

l dimarts 5 d’abril va tenir lloc la celebració del Patró de la
Policia Local a les dependències policials de les Franqueses.
L’acte, de caire institucional, va comptar amb la presència
de representants de diversos cossos de forces de seguretat
(dels Mossos d’Esquadra, de l’àrea Bàsica Policial de Granollers,
del Cuerpo Nacional de Policia, de la Guàrdia Civil, de Falck VL, dels
bombers de Granollers i del Cos d’Agents Rurals), d’agents de la Policia Local de les Franqueses i de diversos regidors del govern i de
l’oposició. La recepció dels assistents i autoritats va anar a càrrec de
l’alcalde, Francesc Colomé; del regidor de Seguretat Ciutadana, Ferran Jiménez; i de l’inspector en cap de la Policia Local, Xavier López.

El públic assistent a l’esdeveniment

retenir físicament. La noia, sana i estàlvia, va ser atesa i traslladada
pel Servei d’Emergències Mèdiques a l’Hospital de Sant Joan de Déu
de Barcelona.
L’últim reconeixement va ser per a Jordi Bosch com a representant de l’Associació Catalana d’Ajuda en Carretera Rutes, per collaborar de forma desinteressada amb les associacions del municipi,
així com en actes organitzats per l’Ajuntament. Se’n subratlla la collaboració en els actes més multitudinaris, com les Cavalcades de
Reis de Corró d’Avall i Bellavista, La Mitja Marató i la Castanyada de
Corró d’Amunt.

E

l 18 d’abril, Alejandro García Preciado va celebrar els seus
100 anys. La regidora de Sanitat, Salut Pública i Gent Gran,
Rosa Maria Pruna, va felicitar-lo personalment en representació de l’Ajuntament i el va obsequiar amb un ram i una escultura de la façana de l’ajuntament.
Alejandro García va néixer a Madrid. La feina el va dur a viure
a Alemanya i a Barcelona, fins que el 1997 es va instal·lar a Corró
d’Avall. Actualment és vidu, té una filla i un fill, 5 néts i 7 besnéts.

N. Maynou

Alejandro García fa
100 anys

Alejandro García amb la regidora Rosa Maria Pruna i la seva família
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[ actualitat ]
Llerona planta 50
arbres

130 puntaires als
5 anys del mercat

U

C

oincidint amb la celebració del Mercat de Productes de Proximitat i Artesanals, el dissabte 16 d’abril va tenir lloc la 3a
Trobada de Puntaires de les Franqueses, com un dels actes
inclosos dins del programa commemoratiu del 5è aniversari
del mercat. Van assistir a la trobada més de 130 puntaires.
L’alcalde, Francesc Colomé, i la regidora d’Agricultura, Territori
i Sostenibilitat, i de Sanitat, Salut Pública i Gent Gran, Rosa Maria
Pruna, van repartir un detall a totes les participants. A més, l’organització va lliurar un obsequi a Carme Riba, professora de puntes
de coixí del casal, en agraïment a la seva implicació a la trobada, i
un altre present a la puntaire més gran, Joana Cázeres, de 91 anys.

E. Garrell

E. Garrell

na cinquantena de voluntaris i voluntàries van plantar 50 arbres -25 aurons i 25 freixes adquirits pel Consell del Poble
de Llerona per 284 euros- a la ribera del riu Congost, just on
fins fa poc hi havia la pollancreda que els tècnics de la Generalitat van fer talar perquè els exemplars estaven malalts. Aquesta
és una primera fase de la repoblació de la zona.
L’acció, coordinada pel Consell del Poble de Llerona i l’àrea
d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat, estava emmarcada dins de la
Festa de la Primavera que va organitzar Festes Laurona el diumenge 17 d’abril. La plantada va rebre la implicació de veïns i veïnes i el
suport de l’Agrupació de Defensa Forestal Montseny-Congost.

El Consell del Poble de Llerona va comprar els arbres per plantar-los

Els Supercívics

A

quest mes de maig l’Ajuntament inicia la quarta campanya
de civisme. L’edició focalitza l’atenció en el civisme i la bona
convivència als espais comunitaris. L’objectiu és sensibilitzar als veïns i veïnes de la importància de seguir algunes
recomanacions i normes bàsiques per conviure plegats.
La campanya compta amb Els Supercívics, uns personatges que
sota el lema Descobreix el teu poder cívic, ensenyen com actuar per
aconseguir espais i punts de trobada agradables per a tothom.
Es treballen quatre moments cívics: l’ús correcte de les papereres i els contenidors; el compliment de la normativa en la realització
de les activitats domèstiques; l’escala com a espai comunitari; i el
respecte del descans veïnal.
A banda de la difusió del material gràfic entre la ciutadania, des
de l’àrea del Pla de Barris s’han ideat un conjunt d’accions adaptades a diferents edats. Per exemple, entre d’altres actuacions, a
l’octubre es projectaran clips i es crearà un còmic basat en la convivència a l’àmbit comunitari a les escoles del municipi.
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A la trobada van agrupar-s’hi puntaires de divereses poblacions

Més espectadors
als Amateurs

E

l dissabte 16 d’abril el Teatre Auditori de Bellavista va acollir
l’acte de cloenda de la 10a Mostra d’Arts Escèniques “Festival dels Amateurs”, en què es van repartir els premis als
grups participants i la companyia Titzina Teatre va representar el seu exitós espectacle Distancia siete minutos.
Aquesta edició ha estat la millor de les deu que s’han fet fins ara
quant a nombre d’espectadors, ja que han presenciat les obres un
total de 852 persones, 142 de mitjana per espectacle.
A l’acte es van lliurar els premis de participació dotats amb 540
euros a cadascun dels sis grups participants. Pel que fa al premi
“Votació de l’Espectador”, dotat amb 450 euros més, va guanyar-lo
el grup local El Coverol amb l’obra Retalls. El grup tornarà a representar-la el diumenge 15 de maig, a les 18.30 h, al Casal Cultural de
Corró d’Avall.

[ portes obertes i preinscripcions ]
centres educatius públics / curs 2016-2017

PREINSCRIPCIONS OBERTES!
Del 2 al 13 de maig (el 6 de maig és festiu local)
Escola Bressol Cavall Fort
codi: 08069979
dilluns, dimecres i divendres de 10 a 11.30 h
dimarts i dijous de 16 a 17 h

escoles
bressol
municipals

Escola Bressol Les Tres Bessones
codi: 08060885
dimarts i dijous de 10 a 11.30 h
dilluns, dimecres i divendres de 16 a 17 h

Freepik

Escola Bressol El Gegant del Pi
codi: 08072450
dilluns, dimecres i divendres de 10 a 11.30 h
dimarts i dijous de 16 a 17 h
Informació: àrea d’Educació, al Centre Cultural
Can Ganduxer / 938 466 506

Cicle Formatiu de Grau Mitjà
Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural
Portes obertes: dimarts, 3 de maig, a les 17.30 h
Preinscripcions: del 18 al 25 de maig

Institut
Lauro
carrer d’Astúries, 3
Bellavista / 938 402 852

Cicle Formatiu de Grau Superior
Animació d’activitats físiques i esportives
Portes obertes: dimarts, 3 de maig, a les 17.30 h
Preinscripcions: del 26 de maig a l’1 de juny

Freepik

Batxillerat
Modalitat humanística i social i científica i tecnològica
Portes obertes: dimecres, 4 de maig, a les 17.30 h
Preinscripcions: del 18 al 25 de maig

Escola Municipal de Música Claudi Arimany

Freepik

Matrícula oberta!
Del 9 al 13 de maig: confirmació de la matrícula dels alumnes de l’escola
Del 17 al 20 de maig: empadronats a les Franqueses
A partir del 23 de maig: obert a tothom
Programes de sensibilització, bàsics (amb instrument, llenguatge musical i cor),
de música jove a mida, i per a joves i adults que volen iniciar-se en la música;
instruments (piano, guitarra, violí, viola, violoncel, saxo, flauta travessera, clarinet,
percussió, bateria i guitarra elèctrica); i cors i orquestres
Informació: de dilluns a divendres, de 16 a 19 h, a l’escola / 938 465 636

13

LA FITXA
Nom científic: Olea europaea.
Nom en català: olivera.
Nom en castellà: olivo.

M. Viure

Procedència: Àsia Menor i distribuïda per tota la Mediterrània.
Longevitat: 2.000 anys.

Els alumnes de la classe de 5è A de l’Escola Joan Sanpera i Torras

Descripció: és un arbre no gaire alt (de menys de 10 metres d’alçada), de tronc tortuós i molt ramificat. La capçada és arrodonida, atapeïda i molt irregular. Quan l’arbre és jove té l’escorça llisa
i de color gris clar i s’enfosqueix i es fissura amb els anys. Les
fulles, petites i dures, són de color verd fosc i brillants per sobre
i de color gris platejat per sota. Perenne.

M. Viure

Aplicacions: tot i que es pot utilitzar en la fabricació de mobles
de gran qualitat, l’olivera es planta quasi exclusivament pel seu
fruit, l’oliva, i per a la producció d’oli. Actualment s’utilitzen oliveres centenàries abandonades per guarnir parcs i jardins.

Els alumnes de la classe de 5è B de l’Escola Joan Sanpera i Torras

L

es Franqueses del Vallès és un municipi que compta amb
molts espais verds dins del seu teixit urbà, però el més gran
en extensió és el parc del Mirador amb una superfície d’unes
6 hectàrees. És un parc relativament jove procedent de la
cessió de zones verdes de sectors de creixement recent del nucli de
Bellavista, en concret els anomenats sectors Z i U.
Els parcs públics concebuts com a espais d’ús comú van néixer
a Europa al segle XIX, com a conquesta social per garantir unes millors condicions de salubritat i de vida a les ciutats. Però, a part de
les funcions ambientals, els parcs tenen altres beneficis: són llocs
de trobada i de relació, de lleure i de relaxació, de coneixement de
les espècies vegetals... Al parc del Mirador trobem camins per passejar-hi, zones per seure-hi tranquil·lament a llegir una estona o per
practicar esport, entre d’altres activitats. A més, aquest espai es
troba a prop de les escoles de manera que permet als nens i nenes
gaudir de la natura i d’una estona de joc després de classe.
El parc del Mirador, ocupant la part alta del turó on s’assenta Bellavista, ens proporciona una lloc privilegiat per mirar i conèixer el
nostre entorn. Us convidem a descobrir aquest espai, on segur que
gaudireu del paisatge que ens envolta amb els cinc sentits.
Jordi Ganduxé, regidor d’Urbanisme i Activitats
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Ús medicinal: s’utilitza la infusió de fulles seques per regular
la hipertensió i combatre l’arteriosclerosi i els càlculs biliars.
També per a l’artritis i els dolors de les articulacions. Prendre oli
d’oliva és de molta ajuda en els problemes de gota i de diabetis.
Les fregues amb olis també són molt bones per a les ferides i nafres de la pell, per al mal de peus, per enfortir i abrillantar les ungles, per calmar el mal de genives i per treure els taps de l’oïda.
Anècdotes: l’olivera salvatge, no conreada, s’anomena ullastre
(acebuche, en castellà). A Grècia i a Roma el seu oli era considerat sagrat i només se’n podien ungir els reis i els atletes reconeguts. Amb les seves branques es feien les corones dels guanyadors dels Jocs Olímpics i dels generals vencedors a les batalles.

LA FITXA
Nom científic: Liquidambar styraciflua.
Nom en català: liquidàmbar.
Nom en castellà: liquidámbar.
Procedència: Amèrica del Nord.
Longevitat: 250 anys.
Descripció: l’alçada d’aquest arbre pot variar entre els 10 i els
40 metres. La seva fusta és aromàtica i resinosa. La capçada és
piramidal, les fulles tenen forma d’estrella i el seu fruit rodó es
queda bona part de l’hivern a la branca. Sovint el tronc i les branques tenen un regruix a l’escorça, de tipus suro, molt original.
Caduc.
Aplicacions: la seva fusta és molt bona per a fer estaques i taulons. Actualment és una de les espècies més apreciades en jardineria per la forma de la seva fulla i els espectaculars colors
tardorals que van del groc al vermell intens.
Ús medicinal: la seva saba és aromàtica i de color ambre. S’utilitza per a afeccions de la pell, erupcions, acne i sarnes. També
per a infermetats dels ronyons, infermetats típiques de la dona
(vaginals) i també per a grans ferides. Els banys en resina de liquidàmbar calmen els dolors musculars.
Anècdotes: era una de les plantes medicinals més utilitzada pels
indis americans cherokee i choctaw. Existia una varietat de liquidàmbar a Europa però van desaparèixer a l’última glaciació.
A Mèxic la seva resina era utilitzada per perfumar el tabac i a
França la aristocràcia es perfumava els guants. El liquidàmbar
ha estat un dels arbres escollits per guarnir el World Trade Center Memorial.

El pati de l’Escola
Colors obrirà els
caps de setmana

A

finals de maig, l’Escola Colors començarà a obrir les portes
del seu pati durant els caps de setmana. La iniciativa, impulsada per l’àrea del Pla de Barris de Bellavista i el Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, es va
iniciar ja fa uns anys a l’Escola Joan Sanpera i Torras. Per l’Escola
Colors, aquest nou pas servirà per donar a conèixer una alternativa
de lleure als infants del barri i augmentarà el propòsit de ser una
escola oberta a la comunitat des d’una vessant educativa i social.
Per inaugurar l’obertura del pati, l’AMPA de l’Escola Colors i la
Taula d’Entitats per la Millora de Bellavista han organitzat una festa
amb una cursa i altres activitats el dissabte 28 de maig al matí (per a
més informació vegeu la pàgina 17).
El pati de l’Escola Colors s’obrirà a partir del mateix 28 de maig,
dia de la festa d’inauguració. El seu horari d’obertura pública és el
mateix que el de l’Escola Joan Sanpera i Torras:
• D’abril a setembre: dissabte, diumenge i festius, de 9 a 13 h i de
16 a 20 h. En vacances escolars, del 24 de juny a l’11 de setembre, de 16 a 20 h. A l’agost, de 9 a 20 h.
• D’octubre a març: dissabte, diumenge i festius, de 9 a 13 h i de
16 a 18 h. En vacances escolars (Nadal i Setmana Santa) de 16
a 18 h.

Enriquim el parc
del Mirador

R

ecentment s’han dut a terme algunes actuacions que afavoreixen la flora del parc del Mirador i que el milloren com a
espai per a gaudir de la natura i el paisatge. Les millores i
canvis han estat els següents:.
• Instal·lació de tres plafons amb imatges panoràmiques que indiquen els cims que es poden veure des del Mirador del Montseny, de la Serralada Prelitoral i de la Serralada Litoral.
• Plantació de 20 nous arbres (liquidàmbars).
• Substitució de 2 pollancres per 4 moreres, per les al·lèrgies
que els pollancres causaven a algunes persones.
• Instal·lació d’un rocòdrom amb forma d’elefant.
Juntament amb l’àrea del Pla de Barris, la Taula d’Entitats per la
Millora de Bellavista està implicada en el projecte Obrim el Parc del
Mirador des de l’any passat, quan es va organitzar la plantada popular d’arbres. Des de l’inici del curs escolar es realizen activitats als
centres educatius del municipi amb la finalitat d’apropar aquest parc
a tots els veïns i veïnes.
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[ agenda ]
01 diumenge

09 dilluns

18 dimecres

Caminant per Corró d’Amunt. Activitat de 2-3 h
de durada. Cal portar l’esmorzar. Inscripcions
i informació: 938 710 621 (Glòria Puig) /
veinscorro@gmail.com / Facebook: Avv Corró
d’Amunt Lfv
7 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró
d’Amunt

Excursió a l’Espluga de Francolí: visita al Museu
de la Vida Rural, visita a les Coves de l’Espluga
i dinar al restaurant Simó de Palau. Activitat
emmarcada dins del Programa de Dinamització
Cultural per a la Gent Gran
(tot el dia) Espluga de Francolí

Explica’m un conte al bosc... Inscripcions i
informació: lesfranqueses.espai.nado@gmail.
com
17-19 h Aula d’Entorn rural Ca Putxi
Org. Associació Espai Nadó-Infant

Espai Zero: taller de decoració d’una gorra.
Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

04 dimecres
Joc i descoberta a La Llavor. Inscripcions i
informació: lesfranqueses.espai.nado@gmail.
com
17-19 h Aula d’Entorn rural Ca Putxi
Org. Associació Espai Nadó-Infant
Taller de l’Espai Zero-Ítaca: Dibuixar la natura
a càrrec de la il·lustradora Blanca Martí.
Inscripcions i informació: a la Biblioteca
Municipal dt., dc. i ds. de 10 a 14 h i de dl. a
dv. de 16 a 20.30 h / 938 404 388 / biblioteca.
franqueses@lesfranqueses.cat
17.30-19.30 h Centre Cultural de Bellavista

05 dijous
Espais de lectura: comentari de la novel·la
L’últim abat, de Martí Gironell
18 h Biblioteca Municipal
Espai Zero: taller de decoració d’una gorra.
Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

08 diumenge
Taller de galop i sardanes i ballada de
manteniment
12-13.30 h Plaça Major de Bellavista
Org. Sardanistes franquesins
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Espai Zero: taller de construcció del joc de taula
Gossos i xacals. Informació: 938 404 624 / pij.
franqueses@lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

13 divendres
Manteniment de sardanes. Inscripcions i
informació: 616 733 583 (Joan Peypoch) /
veinscorro@gmail.com / Facebook: Avv Corró
d’Amunt Lfv
17 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró
d’Amunt

15 diumenge
Teatre: Retalls, a càrrec de la companyia Grup
de Teatre El Coverol. Comèdia. Durada: 75
min. Preu: 5 euros. Recull encadenat de textos
teatrals de vàries obres en clau de comèdia
satírica de l’escena catalana, on hi podrem
trobar escenes d’humor desenfadat, no absent
de crítica àcida sobre les relacions home-dona,
pares-fills, etc. Autor: creació pròpia. Director:
Pasqual Escosa. Informació: Facebook: El
Coverol
18.30 h Casal Cultural de Corró d’Avall

17 dimarts
Espai Zero: taller de ball. Informació: 938 404
624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista
Concert del mes: audició dels alumnes
d’instrument
18.30-19.30 h Escola Municipal de Música Claudi
Arimany
Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany

19 dijous
Espai Zero: taller de ball. Informació: 938 404
624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

20 divendres
Cicle Escenifica’t: Espectacle de l’Home Roda
a càrrec del Professor Karoli, malabarista.
Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat
20 h Plaça del Centre Cultural de Bellavista

Professor Karoli

03 dimarts

10 dimarts

Concert del mes: audició dels alumnes
d’instrument
18.30-19.30 h Escola Municipal de Música Claudi
Arimany
Org. Escola Municipal de Música Claudi Arimany

21 dissabte
Sortida de natura de Queralbs a Núria (i/o
viceversa). Activitat guiada per Agustí Martínez.
Inscripcions i informació: per Whatsapp al 600
505 849 / info@lacivica.com
7.30 h Centre Cultural Can Ganduxer
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall
5è aniversari del Mercat de Productes
Artesanals i de Proximitat (març-juliol): jocs
infantils
10-13 h Rambla de la carretera de ribes

“Setembre
“Maig arribat,
fruiter,
alegre
hivern iacabat”
fester”

22 diumenge
Sant Ponç (vegeu les pàgines 18 i 19)
Homenatge a la gent gran de Llerona a
l’Església de Santa Maria de Llerona
10.45 h Missa
11.45 h Pica-pica
13 h Dinar
Org. Casal Parroquial de Santa Maria de Llerona

Festa d’inici dels patis oberts i cursa de l’Escola
Colors, a l’escola i al parc del Mirador. Preu de
la cursa: 2 euros. Inscripcions a la cursa: del 25
d’abril al 13 de maig, de dl. a dv. de 9 a 10 h i de
16.30 a 17 h, al despatx de l’AMPA de l’Escola
Colors. Informació: ampaescolacolors@gmail.
com
9.30 h Cursa al Mirador
11.30 h Tallers infantils
12.30 h Lliuraments de premis
Org. AMPA de l’Escola Colors i Escola Colors
Col·l. Taula d’Entitats per la Millora de Bellavista

Teatre: Vilafranca, un dinar de Festa Major a
càrrec de la companyia TelÓbert. Comèdia.
Durada: 2 h i 10 min. 1999. Diada de Sant Fèlix a
Vilafranca. La Cristina ha convidat tota la família
a dinar. La malaltia del patriarca s’està agreujant
i aviat s’hauran de prendre decisions. És possible
que prendre decisions comporti acceptar grans
renúncies. És possible que alguns dels secrets i
pensaments surtin avui entre el primer i el segon
plat. Autor: Jordi Casanovas. Directora: Núria
Torner. Activitat emmarcada dins del Programa
de Dinamització Cultural per a la Gent Gran
17.30 h Casal Cultural de Corró d’Avall

26 dijous

A Corró d’Avall (església de Santa Eulàlia).
Informació: agsantaeulalia@gmail.com
6 h Confecció de les catifes de la processó
18 h Missa i processó
Org. Agrupació Santa Eulàlia de Corró d’Avall

L. Fortuny

A Corró d’Amunt (església de Sant Mamet)
9 h Confecció de les catifes de la processó
13 h Missa i processó
Org. Catifaires de Corró d’Amunt

Trobada d’escoles de bàsquet
9-14 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall

M. Viure

Espai Zero: taller de henna. Informació: 938 404
624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

28 dissabte

31 dimarts
Espai Zero: taller de graffiti. Informació: 938 404
624 / pij.franqueses@lesfranqueses.cat
18-20.30 h Centre Cultural de Bellavista

M. Viure

Hora del conte: Taller Monstruós a càrrec de
Jaume Copons, escriptor, i Liliana Fortuny,
il·lustradora. Escriptura creativa per a infants de
8 a 11 anys, basada en els llibres de la col·lecció
L’Agus i els monstres. Inscripcions i informació: a
la Biblioteca Municipal dt., dc. i ds. de 10 a 14 h i
de dl. a dv. de 16 a 20.30 h / 938 404 388
17.30 h Biblioteca Municipal

Corpus. Per participar a qualsevol de les
confeccions de catifes no és necessari inscriure’s
prèviament. Cal portar roba i calçat còmode que
es pugui embrutar i protecció solar

TelÓbert

M. Viure

29 diumenge

CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS
Activitat guiada
Dg. 1, 8, 15, 22 i 29 de maig
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
SORTIDA CULTURAL AL MÓN SANT BENET
5 de juny
(activitat matinal)
Itinerari literari seguint l’argument de la
novel·la L’últim abat amb visita guiada per part
del seu autor, Martí Gironell
Preu: 15 euros
Inscripcions i informació: del 2 al 25 de maig a
la Biblioteca Municipal dt., dc. i ds. de 10 a 14
h i de dl. a dv. de 16 a 20.30 h / 938 404 388 /
biblioteca.franqueses@lesfranqueses.cat

L’agenda queda subjecta
a possibles canvis.
www.lesfranqueses.cat
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Caminada de natura per conèixer plantes
remeieres de l’entorn. Activitat guiada per
Agustí Martínez
8 h Centre Cultural Can Ganduxer
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró
d’Avall

X. Solanas

Obertura de la fira
10 h Rambla

Panera amb joc heurístic per als nadons i
taller de creació amb fang per als infants
10 h Rambla
Org. Associació Espai Nadó-Infant Les
Franqueses, Grup de Lactància i Criança
Respectuosa
Cercavila de gegantons, capgrossos, timbals
i gralles
10.15 h Rambla, plaça de Can Font i plaça de
l’Ajuntament
Org. Casals infantils municipals, centres
municipals de joves i Grup de Diables Els
Encendraires

Espectacle itinerant teatral: Museu al carrer
a càrrec de Claret Clown
13.30 h Rambla, plaça de Can Font i plaça de
l’Ajuntament

Activitats infantils:
11 h Rambla
• Tastets d’instruments. Org. Escola
Municipal de Música Claudi Arimany
• Taller d’hort aromàtic (dos torns: 11-12
h i 12-13 h). Inscripcions: a la Biblioteca
Municipal dt., dc. i ds. de 10 a 14 h i de dl.
a dv. de 16 a 20.30 h / 938 404 388. Org.
Biblioteca Municipal
• Taller de bonsais. Preu: 10 euros (inclou
un bonsai). Org. Associació Cultural Art
del Bonsai Les Franqueses
• Taller i espai de jocs de baldufes: La
cuina de joguines animades

Espectacle: Bandolers i sometents a càrrec de
Cau de Trons
14 h Plaça de Can Font

Espectacle itinerant teatral: Museu al carrer
a càrrec de Claret Clown
11.45 h Rambla, plaça de Can Font i plaça de
l’Ajuntament
Cercavila de gegants
12 h Rambla, plaça de Can Font i plaça de
l’Ajuntament
Org. Gegants de les Franqueses

X. Solanas

Taller de sardanes
16.30 h Plaça de Can Font
Org. Sardanistes Franquesins
Taller de tisanes: remeis per a les defenses
i contra els refredats. Inscripcions: a la
Biblioteca Municipal dt., dc. i ds. de 10 a 14 h i
de dl. a dv. de 16 a 20.30 h / 938 404 388
17 h Rambla
Org. Biblioteca Municipal
Espectacle itinerant teatral: Museu al carrer
a càrrec de Claret Clown
17.30 h Rambla, plaça de Can Font i plaça de
l’Ajuntament
Espectacle: Bandolers i sometents a càrrec de
Cau de Trons
17.45 h Plaça de Can Font
10a Cantata infantil a càrrec d’alumnes de 2n
de Primària de les escoles Bellavista-Joan
Camps, Camins, Colors, Guerau de Liost i
Joan Sanpera i Torras i de l’Escola Municipal
de Música Claudi Arimany
18 h Plaça de l’Ajuntament

Acte institucional de la fira, homenatge de la
Cívica i ballada de gegants
12.30 h Plaça de Can Font
Degustació d’Aigua de Corró
13 h Plaça de Can Font
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró
d’Avall
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Taller infantil de pica-picots: La cuina de
joguines animades
16.30 h Rambla

Espectacle itinerant musical a càrrec de Suc
d’Anguila
13 h Rambla, plaça de Can Font i plaça de
l’Ajuntament

X. Solanas

Activitats amb horari

Espectacle itinerant musical a càrrec de Suc
d’Anguila
10.45 h Rambla, plaça de Can Font i plaça de
l’Ajuntament

X. Solanas

27A FIRA DE SANT PONÇ
22 de maig
De 10 a 14.30 h i de 16.30 a 20 h Rambla de la
carretera de Ribes, plaça de Can Font i plaça
de l’Ajuntament

Espectacle: Bandolers i sometents a càrrec de
Cau de Trons
18.35 h Plaça de Can Font

“Bellesa
“Setembre
i flor defruiter,
maig,
en unalegre
dia me’n
i fester”
vaig”

Concert i ball a càrrec de L’Orquestrina
Franquesina
18.45 h Plaça de Can Font

Can Font

Anar a la
deixalleria
té premi!
Recordeu que si utilitzeu la deixalleria
6 cops l’any obtindreu una reducció del
10% de la taxa de recollida de residus i
si la utilitzeu 12 vegades, la rebaixa serà
del 20%
Cuideu el medi ambient i la vostra
butxaca ho agrairà!

Les tardes dels dissabtes,
els diumenges i els festius
l’entrada és pel carrer de Navarra
Informació: 938 404 388

X. Solanas

• Dimarts, dimecres, dissabte i
diumenge de 10 a 13.45 h
• De dilluns a diumenge de 16 a 22 h

Canvi d’horari
Dimarts, de 16 a 19 h; de dimecres a
divendres, de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 19 h;
dissabte, de 9 a 15 h; i diumenge, de 9 a
14.30 h. A l’agost obrirà dimarts de 14 a
19 h, i de dimecres a diumenge de 9 a 14
h. Estarà tancada els dies festius oficials
i els dies de festa del municipi
Ubicació
Via d’Europa cantonada
amb carrer d’Itàlia
(Polígon Industrial
Pla de Llerona)
Pixabay

A la Rambla:
• Mercat de productes artesans
• Exposició d’estris i oficis antics,
tradicionals i artesans
• Demostracions artesanes
• Puntaires de les Franqueses
• Estand del Patronat Municipal de
Cultura, Educació, Infància i Joventut
• Estand i exposició de plantes remeieres
de l’Associació Cívica i Cultural de Corró
d’Avall
• Els Encants: mercat de segona mà.
Inscripcions: per Whatsapp al 600 505
849 / info@lacivica.com. Org. Associació
Cívica i Cultural de Corró d’Avall
• Exposició d’una maqueta ferroviària
digital i locomotora. Org. Centre
d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
• Juguem als escacs. Org. Club d’Escacs
Les Franqueses
• Campionat d’escalextric. Org. Centre de
Modelisme Les Franqueses
A Can Font i a la seva plaça (Informació i org.:
Can Font-Centre d’Art i Noves Tecnologies /
938 403 375 / canfont@lesfranqueses.cat):
• 1r Mercat d’Art de les Franqueses:
pintors, il·lustradors, fotògrafs,
ceramistes i escultors. Informació:
www.mercatart.fumh.cat
• Exposicions de pintura, patchwork i
restauració de mobles
• Demostració de robòtica

Horari
extraordinari
de la sala
d’estudi de la
Biblioteca

Telèfon
937 445 058

Prohibit
fer foc
al bosc
Finestreta Única
Empresarial

Del 15 de març al 15 d’octubre

Gestioneu els
vostres tràmits
electrònicament.
Només necessiteu el
DNI electrònic

no es pot fer foc en els
terrenys forestals.
Poden sol·licitar-se
autoritzacions en
aquest enllaç

X. Solanas

Activitats permanents

Amb l’arribada dels exàmens la
Biblioteca Municipal, ubicada al Centre
Cultural de Bellavista, amplia l’horari de
la sala d’estudi

Pexels

Espectacle itinerant teatral: Museu al carrer
a càrrec de Claret Clown
19.30 h Rambla, plaça de Can Font i plaça de
l’Ajuntament

Del 16 de maig al 19 de juny
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ACTIVITATS

www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitatsesportives-i-de-lleure

CONCURS DE PINTURA A L’AIRE LLIURE:
BELLAVISTA, ELS SEUS RACONS

Activitats de lleure municipals
• Casals
• Casal amb colònies
• Campaments
• Espai Zero
Activitats esportives municipals
• Juliol esportiu
Preinscripcions a les activitats de lleure
municipals i al Juliol Esportiu, del 25 d’abril al
8 de maig, mitjançant:
• Web: activitatsestiulesfranqueses.cat
• Oficines del Servei d’Atenció a la
Ciutadania de l’Ajuntament
Altres activitats esportives municipals i de
les entitats
• Cursets intensius de tennis i de pàdel
• Campus Dunk
• Torneig d’estiu de futbol 7
• Campus de tecnificació de futbol del
Club Futbol Les Franqueses
• Campus de futbol del Club Futbol
Bellavista Milan
• Campus de futbol del Club Esportiu
Llerona
• Campus d’iniciació a l’hoquei del Club
Hoquei Les Franqueses
• Activitats aquàtiques i físiques del
Complex Esportiu Municipal
• Casal i stage de tennis i de pàdel Club
Tennis Els Gorchs
En aquest enllaç trobareu
informació sobre totes les
activitats, també sobre els
processos d’inscripció
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Ds. 28 de maig, de 8 a 14 h, a la plaça
d’Espanya
La tècnica i els materials són lliures.
L’organització facilita les bases a les persones
interessades a participar al concurs. Els
artistes han de portar el material necessari
per a la realització de la seva obra. Activitat
per a majors de 12 anys (els menors d’edat
han de presentar una autorització)
Inscripcions i informació: de l’1 al 26 de maig
a la seu de l’entitat (carrer de Cardedeu, 11,
Bellavista) o a espirall@fundesplai.org
Org. Associació Educativa Espírall
VISITES GUIADES A L’EDIFICI DE
L’AJUNTAMENT
L’Ajuntament ofereix la possibilitat de
concertar visites guiades per a grups a
l’edifici consistorial. La visita és a càrrec de
la historiadora especialitzada en la difusió i
didàctica del patrimoni Cinta Cantarell
Durada del recorregut: 1 hora i 30 minuts
Places màximes: 30
Preu de la visita per grup: 96 euros
Els dies i horaris es concerten en fer la
inscripció prèvia
Inscripcions i informació: 660 048 913 /
visitalesfranqueses@gmail.com / www.
lesfranqueses.cat

Joan Palau

Freepik

Pixabay

ACTIVITATS D’ESTIU

CASALS INFANTILS MUNICIPALS
Manualitats, jocs, ludoteca, contes, danses,
cançons, xanques, excursions, festes, etc.
Del 14 de setembre al 30 de juny (de 3 a 11
anys)
De dl. a ds. de 16.30 a 18.30 h
• Dl., dc., dv. i ds. al Centre Cultural de
Bellavista
• Dt., dj., dv. i ds. al Centre Cultural Can
Ganduxer
Inscripcions: obertes tot l’any
Informació: 938 405 781 (Bellavista) i 938
466 506 (Corró d’Avall) / casalsinfantils@
lesfranqueses.cat
Org. Casals infantils municipals
CENTRES MUNICIPALS DE JOVES
• Sala esfera (a partir de 17.30 h): fer
treballs en grup, deures o estudiar
• Activitats (de 18.30 a 20.30 h): tallers,
jocs, sortides, festes populars, etc.
De l’1 de setembre al 30 de juny (a partir de
12 anys)
De dl. a dv. de 18.30 a 20.30 h
• Dl. i dc. al Centre Cultural de Bellavista
• Dt. i dj. al Centre Cultural Can Ganduxer
• Dv. alterns
Inscripcions: obertes tot l’any
Informació: 938 405 781 (Bellavista) i 938 466
506 (Corró d’Avall) / centrejoves.bellavista@
lesfranqueses.cat i centrejoves.corro@
lesfranqueses.cat
Org. Centres municipals de joves
ESPAI ZERO
Dt., dj. i dv. de 18 a 20.30 h Centre Cultural de
Bellavista
Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat
ARTEMISIA, ART & TENDÈNCIES
• Dv. 6 maig, a les 20 h
Inauguració de l’exposició Espais Buits,
de l’artista Goretti Pomé. Acte presentat
pel crític d’art Ramon Casalé, membre
de l’Associació Internacional de Crítics
d’Art
• Dv. 27 maig, a les 19 h
Visita comentada a l’exposició Espais
Buits, de l’artista Goretti Pomé
De dt. a dv. de 17 a 20 h i ds. d’11 a 13 h Carrer
de Sant Ponç, 65 (Corró d’Avall)
Informació: www.artemisiacultura.com
Org. Artemisia, Art & Tendències

“Setembre
“Maig, junyfruiter,
i juliol
qui no pesca sardina és alegre
perquèi no
fester”
vol”

www.lesfranqueses.cat/actualitat/cursos
CURSOS DE FORMACIÓ

Pixabay

Earl53

Jornades formatives per a emprenedors i
empreses
Dt. 24 de maig
9 h Tinc una idea! Puc convertir-la en
negoci?
10.30 h Descans
11 h Reempresa: aprofita l’oportunitat d’un
negoci en funcionament
12 h Màrqueting de guerrilla
16 h 10 coses que els autònoms han de
saber i ningú els hi explica
Dc. 25 de maig
9 h Com vendre més i millor
10.30 h Descans
11 h Descobreix les noves fonts de
finançament alternatives
12.30 h Exprimeix el Facebook i el
Whatsapp al teu negoci

• Castellà per a nouvinguts
Del 2 de maig al 15 de juliol. Dl. i dv. de
9.30 a 11 h
• Iniciació a l’anglès
Del 2 de maig al 15 de juliol. Dt. i dj. de
9.30 a 11 h
• Continuació a l’anglès
Del 2 de maig al 15 de juliol. Dl. i dc.
d’11.30 a 13 h
• Curs d’informàtica bàsica (20 h)
Del 17 de maig al 16 de juny. Dt. i dj. de
9.30 a 11.30 h
• Càpsula informàtica: recerca de feina a
través de Linkedin (sessió única)
Dl. 23 de maig. De 9.30 a 13.30 h
Tots els cursos s’imparteixen a Can RibasCentre de Recursos Agraris
Inscripcions i informació: 938 443 040 /
dinamitzacio@lesfranqueses.cat

AULES D’INTERNET
• Curs d’Acces
28 d’abril i 3, 5, 10, 12, 17 i 19 de maig
• Curs de Powerpoint
24, 26 i 31 de maig i 2, 7, 9 i 14 de juny
Tots els cursos s’imparteixen a la Biblioteca
Municipal els dt. i dj. de 17 a 20 h. Cada
alumne ha de dur el seu portàtil
Inscripcions i informació: a la Biblioteca
Municipal dt., dc. i ds. de 10 a 14 h i de dl. a
dv. de 16 a 20.30 h / 938 404 388 / biblioteca.
franqueses@lesfranqueses.cat

CURSOS DE SARDANES

CURSOS DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANT
MAMET DE CORRÓ D’AMUNT
• Pintura
Del 2 al 30 de maig. Dl. i dj. de 17 a 19 h
Informació: 630 714 344 (Elisa Martínez)
• Tai-txi
Del 3 al 31 de maig. Dt. de 19 a 20 h
Informació: 938 710 621 (Glòria Puig)
• Cant coral
Del 3 al 31 de maig. Dt. de 20.30 a 22 h
Informació: 609 120 832 (Rosa Estrada)
Tots els cursos s’imparteixen a les Antigues
Escoles de Corró d’Amunt
Inscripcions i informació: veinscorro@gmail.
com / Facebook: Avv Corró d’Amunt Lfv
Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró
d’Amunt

Principiants, manteniment i repartiment
Del 5 al 26 de maig
Dj. de 17.30 a 18.30 h Casal Cultural de Corró
d’Avall
Informació: Facebook: Sardanistes
franquesins
Org. Sardanistes franquesins

CURSOS DE L’ASSOCIACIÓ CÍVICA I
CULTURAL DE CORRÓ D’AVALL
• Tai-txi
De setembre a juliol. Dl. de 20.30 a 21.30
h
• Pilates
De setembre a juliol. Dt. de de 19.30 a
20.20 h i de 20.30 a 21.20 h
• Teatrívica canalla
De març a juliol. Dc. de 17 a 18.30 h.
Activitat per a infants de 5 a 11 anys (es
fa al Casal Cultural de Corró d’Avall)
• Zumba
De setembre a juliol. Dc. de 20 a 20.50 h i
dv. de 19.30 a 20.20 h
• Coral Xeremella
De setembre a juliol. Dj. de 21 a 22.30 h
Tots els cursos s’imparteixen a la nau del
Centre Cultural Can Ganduxer
Inscripcions i informació: per Whatsapp al 600
505 849 / info@lacivica.com
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró
d’Avall

X. Solanas

CURSOS I TALLERS

TALLERS DE L’ESPAI NADÓ-INFANT
• Bressola’m: nanes
4 i 11 de maig. Dc. d’11 a 12 h
• Ralet-ralet: jocs de falda
Fase 1: 4 i 11 de maig. Dc. de 12 a 13
Fase 2: 14 i 28 de maig. Ds. d’11 a 12 h
• Biodansa
Del 5 de maig al 30 de juny. Dj. de 17.30
a 18.45 h
• Ioga amb família
7 i 21 de maig i 11 de juny. Ds. d’11 a
12.15 h
• Ioga amb nadons
Del 4 de maig al 22 de juny. Dc. de 10 a
11.15 h
• Ioga per a embarassades
Del 4 de maig al 22 de juny. Dc. de 18.30
a 19.45 h
• La Rotllana. Espai per compartir
experiències
De l’11 de maig al 22 de juny. Dc. d’11 a
12 h
• Joc de mans
14 i 28 de maig. Ds. de 12 a 13 h
Tots els cursos s’imparteixen al Centre
Cultural de Bellavista
Inscripcions i informació: lesfranqueses.
espai.nado@gmail.com / per Whatsapp al 695
386 264 / espainado-lesfranqueses.blogspot.
com.es
Org. Associació Espai Nadó-Infant Les
Franqueses, Grup de Lactància i Criança
Respectuosa
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[ grups polítics ]
Francesc Colomé
Regidor del grup polític municipal Convergència i Unió (CiU)
LA POBRESA ENERGÈTICA és una situació de desemparament en què es troben moltes llars com a conseqüència de la precarietat econòmica de moltes famílies que pateixen la crisi i es veuen incapaces de fer front al pagament de la factura energètica dels seus habitatges al
trobar-se a l’atur, en una situació de sobreendeutament o de manca d’ingressos suficients per arribar a final de mes. Aquesta situació de
vulnerabilitat que afecta moltes persones els planteja haver d’escollir quines són les despeses prioritàries per a la seva subsistència. En
aquest sentit, el Govern de Catalunya, després de reunir-se amb la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, va aprovar el Decret Llei 6/2013, ratificat pel Parlament, pel qual es modificava el Codi de Consum de Catalunya per garantir que no es pugui interrompre el
subministrament energètic, deixant sense calefacció els consumidors més vulnerables i prohibint la desconnexió durant els mesos d’hivern.
Aquest decret ha estat anul·lat pel Tribunal Constitucional després que el govern Rajoy interposés un recurs d’inconstitucionalitat, al·legant
que s’envaeixen competències estatals en matèria de règim energètic. El nostre grup municipal expressa un total rebuig a l’actuació del
govern espanyol promovent recursos contra normes que protegeixen les persones més vulnerables afectades per una situació de pobresa
energètica i denunciem la manca de sensibilitat social del govern espanyol, que malgrat els requeriments comunitaris, no ha formulat cap
normativa en matèria de protecció dels consumidors més vulnerables afectats per una situació de pobresa energètica.

Germán López
Regidor del grup polític municipal Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E)
El pasado 31 de Marzo presentamos una moción para retirar las cámaras de los semáforos y devolver el dinero y los puntos a todos los conductores multados desde que se puso en funcionamiento el sistema, pero no fue aprobada debido a la abstención de los grupos municipales
de PSC y ERC, permitiendo que siga en funcionamiento este sistema que durante el año 2015 recaudó más de 1 millón de euros. Mientras,
nuestro alcalde no para de congratularse diciendo que ha conseguido bajar la velocidad de las zonas dónde están instalados los semáforos,
a pesar de los estragos que está provocando a muchos ciudadanos de nuestro municipio y de toda la comarca. Siempre nos hemos opuesto
a este sistema de pacificación de tránsito porque lo consideramos totalmente recaudatorio e injusto. ¿Es justo que se sancione del mismo
modo a un conductor que circula a 60 km hora que a otro que circula a 120 km hora? Nosotros creemos que no. Hemos preguntado a muchos
conductores y todos dicen lo mismo. Al pasar por estas zonas, circulan con tensión y dejan de prestar atención a la carretera porque están
más pendientes de mirar hacia arriba que de la circulación. Hasta la DGT lo dice, mantenga la atención al volante pero en Les Franqueses la
atención se convierte en tensión. Al circular alrededor de colegios y otras zonas sensibles, observamos que se han instalado badenes para
que los vehículos circulen a menor velocidad. ¿Acaso no funcionan estas medidas? ¿Entonces por qué se instalan directamente sistemas
que multan y no se buscan alternativas eficaces que castiguen menos a los conductores? Porque estas medidas existen, pero no recaudan.

Grup polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)
Hace unos meses el gobierno de Ciu, nos quería intentar subir por segunda vez en lo que va de año el recibo del agua a todos los vecinos y
vecinas de Les Franquesas, desde el Psc tanto la primera vez como esta segunda hemos votado NO a esta subida del agua. Ya hemos tenido
que ver como no hemos podido disfrutar de la rebaja del 10% del Ibi que nos podríamos haber ahorrado en nuestros impuestos, si el gobierno
no hubiese pedido una revisión catastral para todos nosotros. Seguramente que todo esto no sale en grandes fotografiás en la revista que
todos recibimos en nuestras casas. Los Socialistas de Les Franqueses estamos trabajando para recuperar el control publico del agua, para
que este servicio deje de estar en manos privadas, en manos de una empresa, consideramos que el agua no tiene que ser un bien comercial,
es un derecho de todas y todos nuestros vecinos. Nadie nos pregunto si queríamos que el agua fuera privatizada, dejándonos ante una situación de indefensión ante las políticas de privatización. Creemos que la privatización de servicios básicos, resulta mucho más caro que su
gestión directamente pública, defendemos remunicipalizar este y otros servicios públicos y la creación de una empresa pública, que sea la
encargada de prestar estos servicios NO QUEREMOS que nuestros vecinos y vecinas paguen mas por el agua que consumen.
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Àngel Profitós
Portaveu del grup polític municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal
(ERC-AM)
FENT CAMÍ. Fent camí per la vida ens tocarà menjar la pols. Així comença una cançó que fa unes dècades va esdevenir un himne per a la
generació dels que ja tenim una edat. I la gent d’Esquerra Republicana a les Franqueses anem fent camí, i no ens fa res haver de menjar pols
per millorar les Franqueses i la vida dels que hi vivim. Així, veiem com d’una en una es van acomplint les condicions que vàrem posar en votar
a favor del pressupost municipal. L’increment de la partida de beques menjador ha permès que, hores d’ara, tots els infants del municipi que
compleixen els barems ja siguin beneficiaris del servei per tot el curs escolar. Ara ens falta aconseguir que això s’estengui també als mesos
d’estiu. La fam no fa vacances i la nostra assistència tampoc no n’hauria de fer. També s’ha aprovat ja un altre dels objectius del nostre grup
per aquesta legislatura. Les obres del parc del Falgar i la Verneda es reprendran aquest any 2016 per no aturar-se fins que el projecte, afortunadament molt diferent de l’inicial, sigui una realitat, i tots plegats guanyem un nou espai de lleure i de contacte, observació i protecció de
la natura al municipi. El Ple de finals de març va aprovar també tirar endavant, de forma rigorosa i en els propers mesos, el debat sobre el
futur del servei d’abastiment d’aigua al municipi amb totes les cartes al damunt de la taula per fer, d’un cop i per sempre, que la partida sigui
neta i justa. No volem que un bé de primera necessitat tingui, com passa fins ara, una gestió poc social, poc transparent i poc orientada al
benefici de tota la comunitat de les Franqueses. Anem fent camí. Salut i república catalana!

Francesc Torné
Portaveu del grup polític municipal Convergència per Les Franqueses (CpF)
LA CONNEXIÓ DEL POLÍGON V AMB LA RONDA NORD, PENDENT DES DE FA MASSA TEMPS. Fa temps que tenim signat un conveni amb la
Generalitat de Catalunya per fer l’accés de la Ronda Nord amb al Polígon del Sector V de Corró d’Avall. El projecte està fet, però les obres
sembla que no troben el moment per començar a fer-se i s’han convertit en una reclamació dels industrials del polígon i dels veïns de Can
Calet. Les obres separarien el trànsit de camions i vehicles de les dues zones, evitant així les molèsties que està generant el pas del trànsit
per aquesta zona urbana. Fa temps que el nostre grup municipal reclama que es resolgui aquesta mancança, però des de l’Ajuntament no
es fa prou, o per a la Generalitat no és prioritari resoldre aquest problema tan molest per als nostres veïns. Els veïns no entenen per què un
acord que està escrit per conveni no es compleix per qüestions pressupostàries, ni es posa data perquè es pugui resoldre. Sembla que juguin
a fet i a amagar, tots en són responsables, però ningú n’aporta la solució. Esperem que molt aviat es faci el projecte acordat i que els veïns
puguin millorar la seva seguretat, amb la reducció del trànsit al polígon.

Javier Álvarez
Portaveu del grup polític municipal Partit Popular de Catalunya (PPC)
LA RIQUEZA DEL CONOCIMIENTO. Cada vez que aprendemos algo nuevo estamos alimentando el cerebro. El conocimiento es el responsable
de ampliar nuestra mente, de hacernos más cultos, más sabios y más justos. Por eso siempre hay que seguir leyendo, estudiando, instruyéndonos, formándonos. Lo único en esta vida que nadie nos puede arrebatar son los conocimientos que se adquieren; lo demás, todo nos lo pueden siempre quitar. Los bienes materiales pueden ir y venir, por eso la mejor herencia que se le puede dejar a nuestros hijos es la educación.
Y los adultos, siempre deberíamos perseguir una buena formación, se tenga o no se tenga trabajo. Un ejemplo simple: aprender un nuevo
idioma siempre nos vendrá bien, amplía nuestras perspectivas, mejora nuestro currículum y nuestras posibilidades para ascender en un
trabajo o para encontrar alguno a quienes están buscando. Y para aquellas personas que ya dominan algún idioma, siempre es recomendable
hacer, de cuando en cuando, algún curso en donde puedan practicar y no olvidar lo que ya saben. De esta forma se pueden sentir mucho más
seguros y eficaces en el desempeño de sus labores dentro de una empresa. El futuro viene cargado de muchísimos retos y la competencia
cada vez es y será mayor. Tenemos que estar preparados y ser personas que responderemos eficazmente a los retos futuros. ¡Queremos que
las familias franquesinas tengan muy claro este mensaje: la formación es imprescindible; pero si además tenemos en cuenta el mercado
laboral en el cual nos encontramos en la actualidad, entonces la necesidad de una “formación continua”, se hace más evidente que nunca!
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