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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
2

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

Portada

Ball de l’Espolsada, a la FM de Corró d’Avall
X. Solanas

butlletí municipal de
les franqueses
Edició
Ajuntament de les Franqueses
Direcció
Munsa Viure
Redacció
Esteve Garrell
Núria Maynou
Munsa Viure
Fotografia
Ajuntament de les Franqueses
Xavier Solanas
Disseny
JO Comunicació
Maquetació
Munsa Viure
Impressió
Gràfiques Harris
Tiratge
8.000 exemplars gratuïts
Dipòsit legal
B- 3036-1996
La impressió del 5.1 té un cost
de 0,22 euros per exemplar.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

[ editorial ]

[ sumari ]
Els pobles i les ciutats són l’entorn on es
desenvolupen les relacions humanes.
Fer d’aquests espais un lloc cívic i segur
és l’objectiu que perseguim des del govern de les Franqueses.
La lluita contra l’incivisme és una tasca
que l’Ajuntament manté des de fa temps
i de manera incansable: impulsem
campanyes de conscienciació, duem a
terme controls continus de prevenció
de les defecacions d’animals al carrer,
netegem la brutícia de la via pública,
controlem el “botellón”... I tot i que cada
vegada comptem amb la col·laboració i
denúncia de més veïns i veïnes, encara
tenim feina per fer. Seguim!

Pel que fa a la seguretat, una de les preocupacions principals de tots el franquesins i franquesines, les dades exposades a la
darrera Junta Local de Seguretat (Amb la participació de policia local, mossos d’esquadra i guàrdia civil) avalen que les Franqueses és una ciutat segura. Entre el maig
del 2015 i el maig del 2016, els delictes comesos han caigut un 10%, que s’ha d’afegir al
26% que ja s’havia reduït entre els anys 2014 i 2015. Aquest índex acumulat de reducció
del 36% en dos anys significa que el municipi continua de forma notable per sota de la
mitjana d’infraccions penals registrades a la comarca i a la província.
L’increment d’efectius a l’àrea de Seguretat Ciutadana, que ha augmentat la plantilla
en quatre agents més el darrer any, ha estat una de les accions que han permès arribar
a aquestes millors xifres en matèria de seguretat. L’any 2017 tenim previst augmentar
encara una plaça més.
Continuarem treballant per millorar la seguretat als carrers, a les places, als camins i
als camps. I ho farem per dos motius: perquè viure en un lloc segur significa llibertat
i justícia i perquè aquest és l’espai on les persones poden créixer i assolir els seus
propòsits.
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Els mestres ens ho han dit una vegada i un altra: l’entorn educa. L’escola és només un
dels agents de socialització. Al llarg del curs de la socialització, els nens i nenes aprenen
(i imiten) les formes de comportament adultes perpetuant així els seus valors, normes i
pràctiques per integrar-se dins la societat. És la nostra responsabilitat i la nostra obligació que l’entorn on neixin i creixin els nostres fills i filles no només sigui segur, sinó
que sigui net, ordenat, participatiu, cívic i estimulant. Així assegurarem que aquestes
personetes demà continuïn transmetent els mateixos principis, que els faran grans i
protagonistes d’un entorn sa en tots els aspectes. És per això que des d’aquestes pàgines volem demanar-vos la vostra col·laboració.
Siguem responsables dels nostres actes. Complim els nostres deures i protegim els
nostres drets. Només així podem seguir construint un municipi de qualitat.

Francesc Colomé i Tenas Alcalde
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[ actualitat ]
Els delictes disminueixen un 10%
Els agents indiquen que les càmeres del sistema foto vermell instal·lat
als semàfors han contribuït al descens de les infraccions penals

L

Delictes
Contra el patrimoni
Contra les persones
Relatius al trànsit
Contra l’odre públic
Contra la salut pública
Resta de delictes

Del 05/14 al 05/15
700
90
35
14
2
15

Del 05/15 al 05/16
639
82
31
2
4
13

M. Viure

a Junta Local de Seguretat de les Franqueses va reunir-se el
21 de juny per analitzar les dades en matèria de seguretat ciutadana al municipi i proposar accions de millora. Les dades
recollides durant l’any (del maig del 2015 al maig del 2016)
avalen que les Franqueses és una ciutat segura. En total s’han produït 771 delictes, un 9,9% menys que en el període anterior quan se’n
van registrar fins a 856.
Les infraccions penals conegudes en aquest període i l’anterior
es divideixen en les tipologies següents:

A la reunió hi havia representants dels cossos de seguretat de Catalunya

Els delictes contra el patrimoni són els més nombrosos, tot i haver-se reduït significativament respecte el període anterior. Entre
aquest tipus de delictes, els robatoris són els més habituals (36,9%),
seguits dels furts (27,5%). Els robatoris més freqüents són amb força a l’interior del vehicle i al domicili. En relació als delictes relatius
al trànsit, la meitat són de conducció sota els efectes de l’alcohol.
Segons el delegat de Govern, Miquel Àngel Escobar, les Franqueses continua per sota de la mitjana de delictes a la comarca i a la província. Els cossos de seguretat apunten que les càmeres del sistema
del foto vermell instal·lat en alguns punts semàforics del municipi
han contribuït al descens de les infraccions penals.
El regidor de Seguretat Ciutadana, Juan Antonio Marín (PSC),
ressalta la importància d’aquestes reunions perquè permeten tre-

ballar amb la informació recollida des d’una altra perspectiva més
general i posar de relleu alguns problemes que poden passar desapercebuts. Marín també va destacar l’impacte positiu de les sessions
informatives que ofereixen els agents de la Policia Local adaptades a
públics i temàtiques concretes.
A més del delegat del govern i del regidor a la reunió van participar-hi representants dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Civil.
Per part del consistori també van prendre-hi part l’alcalde, Francesc Colomé (CiU); el regidor de Relacions Institucionals, Ferran Jiménez (CiU); l’inspector en cap de la Policia Local, Xavier López; el
sergent, Jesús Alejandro Hernández; i el secretari de la Corporació,
Àlex Martín.
Prèviament a la reunió, el delegat del Govern, Miquel Àngel Escobar, va visitar l’oficina de l’àrea del Pla de Barris, ubicada a l’equipament Bellavista Activa, per conèixer les actuacions que es realitzen.

11 tones de roba
per a Humana

Delegacions de
l’alcaldia

D

L

urant el primer trimestre de 2016, a les Franqueses s’han
recollit 11.468 kg de tèxtil utilitzat mitjançant els cinc contenidors de la ONGD Humana Fundación Pueblo para Pueblo.
La xifra representa un augment del 72,66% respecte al mateix període de l’any anterior (6.642 kg). La recollida de tèxtil és un
servei gratuït per al municipi i significa un estalvi important en les
despeses de recollida i eliminació de residus urbans. Els veïns contribueixen a protegir el medi ambient: la roba recollida al municipi
evita l’emissió de 36 tones de CO2.
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’alcalde Francesc Colomé (CiU) farà vacances de l’1 al 28
d’agost. És per això que durant aquest període ha delegat
l’exercici de les seves atribucions a l’Ajuntament als següents regidors:
• Juan Antonio Corchado (PSC), 1r tinent d’alcalde, de l’1 al 14
d’agost.
• Ferran Jiménez (CiU), 2n tinent d’alcalde, del 15 al 21 d’agost.
• Rosa Maria Pruna (CiU), 3a tinenta d’alcalde, del 22 al 28
d’agost.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Canvis en l’ordenança de les terrasses

N. Maynou

E

l Ple municipal va aprovar definitivament, en la sessió del mes
de juny, la modificació del text refós de l’ordenança reguladora de l’ocupació de l’espai públic amb taules, cadires i installacions anàlogues, amb el vot favorable dels nou regidors i
regidores de l’equip de govern presents -hi faltava la regidora Marina Ginestí- i els dos d’ERC.
El text definitiu incorpora una esmena proposada per ILFC per
modificar el redactat del punt relatiu a la durada mínima de les llicències, reduint el període mínim de llicència a un mes, perquè es
considera que aquest període permet als establiments valorar amb
menys riscos la viabilitat de mantenir la llicència. En el text anterior
el període mínim s’establia en tres mesos.
Tot i l’acceptació de l’al·legació, ILFC va votar en contra d’aquest
punt perquè segons el portaveu d’aquest grup, Rafael Bernabé,
“aquest és un clar exemple de reglament que s’aprova per no aplicar-lo”, en referència a les dificultats que segons ell hi haurà perquè
tots els establiments s’ajustin a la normativa. “Una altra mostra del
que dic és l’ampliació de la moratòria fins a l’1 de gener de 2017”, va
concloure.
El nou text preveu que, com a màxim fins a aquesta data, els establiments que vulguin tenir terrassa al carrer han de complir una
sèrie de requisits pel que fa, entre d’altres, al tipus de mobiliari que
han de tenir, o al tipus de paravents i de jardineres. Les taules i cadires podran ser de fusta o material similar amb autorització expressa
de l’Ajuntament. Un altre punt de l’ordenança que es va modificar
és l’import de les sancions, que passen a ser de fins a 100 euros en
les lleus, de fins a 300 en les greus i de fins a 500 en les molt greus.
Trobareu més infromació al web municipal: Seu electrònicaInformació oficial-Ordenances generals i reglaments.

Hi ha una moratòria per adaptar-se als canvis fins a l’1 de gener de 2017

Mocions
La moció presentada per ILFC per tal que l’Ajuntament aprovi normativa específica que impedeixi la contractació pública d’empreses
que, directament o indirecta a través de filials, tinguin vinculació
amb paradisos fiscals, va prosperar gràcies als vots de tots els regidors i regidores presents al Ple.
Pel que fa a l’altra moció, que va presentar CpF, per demanar
la millora de la seguretat del tram de la Ronda Nord situat entre la
carretera de Cardedeu (C-251) i la de la Roca (C-1415c), també va
aprovar-se per unanimitat. CpF hi demanava que, mentre no es facin
les obres pendents en aquest tram, l’Ajuntament insti la Generalitat
perquè hi rebaixi el límit de velocitat, que ara és de 100 km/h, i hi colloqui separadors d’obra provisionals.

El Ple, en directe

L

’Ajuntament retransmet les sessions plenàries municipals en
directe. Des del mes de juny es pot fer el seguiment del Ple
per streaming a través del canal de Youtube de la Corporació. També s’hi pot accedir des de la portada del web municipal o des de la pestanya del web Actualitat-Plens en directe.
Totes les sessions queden arxivades al canal de Youtube de
l’Ajuntament per a visualitzacions posteriors.
La retransmissió dels plens municipals s’emmarca dins de les
accions del govern per reforçar la transparència i facilitar la participació ciutadana en els afers públics.
Les sessions plenàries ordinàries són públiques i es fan l’últim
dijous de cada mes, a les 20 h, a la sala de plens de l’Ajuntament.

Canal de Youtube: Les Franqueses del Vallès
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[ actualitat ]
Veïns i entitats de Llerona consensuen
una proposta per reformar la zona
parroquial
La comissió ha fet arribar el document al mossèn Josep M. Fernández

Reforma del temple
Durant el primer any i mig com a diaca, Josep Maria Fernández va
dur a terme la reforma del temple. El mes de febrer passat va cele-
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Àrea d’Urbanisme

E

l poble de Llerona ha presentat una proposta per reformar
la zona esportiva i el casal parroquial. El mes de juny alguns
veïns i entitats van decidir crear una comissió per desencallar
les obres. La comissió es va reunir per elaborar una proposta
única i consensuada. El document aprovat estableix quines actuacions i en quin ordre de prioritat es volen desenvolupar.
Dilluns 4 de juliol, a la sessió ordinària del Consell del Poble, els
membres de la comissió van explicar que la proposta elaborada ja
es va presentar al diaca de la parròquia de Santa Maria de Llerona,
Josep Maria Fernández. Els components de la comissió no van detallar-ne el contingut però van remarcar que el document exposat
és una simple proposta: “Tenim clar que ni l’espai ni els diners són
nostres però volem fer aquesta aportació per ajudar a tirar endavant la reforma i poder-ne gaudir tota la ciutadania”.
Amb la presentació d’aquest document la comissió ha complert
el seu primer objectiu: donar una resposta concreta al diaca de la
parròquia. Fa temps alguns lleronins i lleronines, en veure que el
nou diaca no reprenia les converses amb l’Ajuntament per iniciar
les obres –negociacions que ja va començar el desaparegut mossèn
Joan Vallicrossa–, van demanar que aquest assistís a la reunió del
mes de juny del consell per explicar per quin motiu des de la parròquia no s’impulsava la remodelació, quines actuacions pretenia
realitzar i quines contraprestacions i drets tindrien els ciutadans i
ciutadanes. El diaca va acceptar la invitació i va subratllar que volia
el suport del poble: “No vull córrer el risc de signar un pacte i que el
poble em digui que no és el que majoritàriament es volia”.
Ara, que la parròquia té una resposta clara, la comissió espera
que pugui reprendre les converses amb l’Ajuntament. Al 2013, l’anterior mossèn de Llerona, Joan Vallicrosa, i l’Ajuntament ja van signar
un conveni per a la cessió d’ús dels terrenys de l’església. El consistori es comprometia a dur a terme les obres amb un cost d’entre
els 400.000 i els 500.000 euros i a abonar anualment 15.000 euros a
la parròquia. Per aquesta actuació l’Ajuntament comptava amb una
subvenció de la Diputació de Barcelona. Finalment, la parròquia va
desfer el pacte.
La presidenta del Consell del Poble, Rosa Maria Pruna (CiU), va
afirmar que de moment la parròquia no ha contactat amb l’Ajuntament però confia que amb l’impuls de la ciutadania les obres es
puguin realitzar. Al consistori no ha arribat la proposta dels veïns i
entitats.

Vista aèria de la zona parroquial de Llerona

brar-se la inauguració de les obres de millora del temple. La remodelació va suposar un rentat de cara per l‘edifici perquè va netejar-se
la façana, va renovar-se la coberta i van pintar-se les parets, entre
d’altres actuacions. A més, va canviar-se’n la instal·lació elèctrica i
va millorar-se la il·luminació. Les obres també van estendre’s a la
rectoria.

Mossèn Casadesús
oficiarà les misses
de Llerona

E

l Bisbat de Terrassa ha nomenat mossèn Ricard Casadesús
com a adscrit a la parròquia de Santa Maria de Llerona. Casadesús oficiarà les misses i donarà suport a mossèn Josep
Maria Fernández, que continuarà com a diaca i administrador
del temple.
Fernández va prendre el relleu al capdavant de la parròquia després de la mort de mossèn Joan Vallicrosa. Fins ara, el mossèn Sergi González, de la parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall, havia
dit les misses de Llerona com un favor personal, a l’espera que el
bisbat es posicionés.
Podeu contactar amb la parròquia trucant al 938 492 838.
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Il·luminació al passeig fluvial
L’actuació possibilitarà la pràctica esportiva i de lleure en horari nocturn

M. Viure

A

principis de juliol l’Ajuntament va iniciar les tasques per enllumenar el marge dret del riu Congost, a la via d’Europa.
Les obres comprenen el tram de 2 km que hi ha entre la
rotonda de l’Ametlla i el carrer de Portugal del polígon del
Pla de Llerona. L’objectiu és facilitar la pràctica esportiva i de lleure,
especialment durant l’hivern que el sol es pon a mitja tarda.
L’àrea d’Obres i Serveis col·locarà fanals nous entre la rotonda i
el carrer de Bèlgica. En canvi, entre el carrer de Bèlgica i el carrer
de Portugal s’instal·laran uns braços als fanals ja existents perquè
la llum arribi al passeig. Segons els tècnics, les bombetes que es posaran són especials perquè emetran una llum groga, més tènue, i es
focalitzarà al terra. Amb aquestes precaucions la claror no arribarà
al riu i no perjudicarà les espècies que hi viuen.
Aquestes mesures mediambientals s’han tingut en compte perquè la zona està inclosa dins de la Xarxa Natura 2000, una xarxa
europea d’espais naturals que té com a objectiu fer compatible la
protecció de les espècies i els hàbitats naturals i seminaturals amb
l’activitat humana que s’hi desenvolupa.
L’actuació té un cost de 77.083,75 euros i està previst que finalitzi les primeres setmanes del mes d’agost. Aquestes obres com-

Els operaris treballen al passeig però deixen pas als vianants

plementen la reparació de l’asfaltat del passeig on les arrels dels
arbres havien aixecat el terra. En un futur aquesta zona connectarà
amb el parc del Falgar i la Verneda, de manera que les persones que
vulguin fer esport podran gaudir d’un gran circuit.

El Pla de Barris de Bellavista contracta
12 persones més
La subvenció concedida amb el projecte Treball als Barris ha permès
contractar 24 persones aquest 2016

L

’Ajuntament ha contractat 12 persones més de les Franqueses
que es trobaven en situació d’atur gràcies a la subvenció atorgada pel projecte Treball als Barris. Aquesta ajuda, provinent
del Servei d’Ocupació de Catalunya, va ser concedida a través
de l’àrea del Pla de Barris de Bellavista. L’objectiu del projecte Treball als Barris és promoure l’ocupació i la dinamització socioeconòmica dels diferents barris del municipi.
La subvenció per al 2016 ascendeix a 188.337,84 euros i ha permès la contractació de 24 nous plans d’ocupació per una durada de
sis mesos. Al primer semestre de l’any ja van contractar-se 12 persones. El mes passat, una dotzena de persones més van incorporar-se al consistori, deu de les quals treballen com a auxiliars de

manteniment i dues com a tècnics (una a l’àrea del Pla de Barris i
l’altra a l’àrea de Dinamització Econòmica).
Com sempre, l’alcalde, Francesc Colomé (CiU), i el regidor del
Pla de Barris, Juan Antonio Marín (PSC), van donar la benvinguda als
nous treballadors i treballadores.
Plans d’Ocupació Locals
A més del projecte Treball als Barris, l’Ajuntament també compta
amb els Plans d’Ocupació Locals finançats pel mateix consistori i
gestionats per l’àrea de Dinamització Econòmica. Des del gener de
2016, 27 persones ja s’han beneficiat dels Plans d’Ocupació Locals.
Es preveu que fins a finals d’any es contractin 4 persones més.
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[ actualitat ]
L’Institut Lauro es mobilitza amb un
vídeo pels refugiats sirians

M. Viure

E

ls alumnes de 2n d’ESO de l’Institut Lauro van mobilitzar-se
a favor dels refugiats de la guerra de Síria. Durant setmanes
els nois i noies van buscar diferents vies per recollir diners i
donar-los a dues ONG que treballen sobre el terreny: El poble
ajuda al poble i Proactiva Open Arms.
Entre les accions realitzades, l’institut va confeccionar un vídeo
que va aconseguir la col·laboració de l’Ajuntament de les Franqueses. El consistori va comprometre’s a donar 0,20 euros per cada
visualització (fins a un màxim de 1.000 euros). Finalment, l’Ajuntament va decidir duplicar la xifra i entregar un xec de 2.000 euros.
El 21 de juny, en un acte organitzat pel mateix institut, els alumnes de 2n d’ESO van rebre el xec de mans de l’alcalde, Francesc Colomé (CiU), acompanyat pel regidor d’Educació, José Antonio Aguilera (PSC), i pel regidor de Polítiques Socials, Ferran Jiménez (CiU).
L’alcalde va felicitar els nois i noies per la iniciativa i a la comunitat
educativa per educar als joves amb valors. El director de l’institut,
Jordi Orta, va felicitar als alumnes per organitzar-se per ajudar sense esperar res a canvi.
Les ONG que han rebut els diners actuen a l’illa de Lesbos. Allà
ajuden als refugiats de Síria a arribar a les costes gregues després
de creuar 10 km pel mar en unes condicions lamentables.

El moment de la donació del xec de 2.000 euros en nom del municipi

Podeu veure el vídeo fet pels alumnes de
l’Institut Lauro en aquest enllaç. En un mes
va rebre 40.000 visites i va visualitzar-se a
81 països diferents.

Jardiners i jardineres d’estiu
Hàbitats busca voluntaris i voluntàries per regar les plantacions del riu
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Associació Hàbitats

L

’Associació Hàbitats busca persones que vulguin ser protagonistes de la conservació ecològica de l’entorn del riu Congost durant els mesos d’estiu. Hàbitats, amb la col·laboració
de l’àrea d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat, va iniciar un
projecte d’adopció del riu Congost al seu pas per Llerona, Canovelles i Granollers la primavera de 2013.
Amb l’objectiu d’implicar els diferents agents socials, entitats
locals i ciutadania en la conservació i millora del tram del riu, durant
el curs s’han realitzat un conjunt d’activitats. Entre les actuacions
que Hàbitats ha dut a terme, en destaca la plantació d’espècies autòctones a la zona –roures, àlbers, arç blancs o ginesta. Els primers
anys de vida de les plantacions són els més complicats perquè sobrevisquin a l’estiu, quan fa molta calor i plou poc.
Per aquest motiu, Hàbitats busca voluntaris i voluntàries que
vulguin tenir cura de l’entorn durant l’estiu. Les plantacions s’han
de regar com a mínim una vegada cada 15 dies. Es tracta d’agafar
aigua del riu amb galledes i regar els arbres i els arbusts de forma
abundant (entre 2 i 3 galledes plenes).
L’entitat demana a les persones que hi estiguin interessades i
que tinguin disponibilitat que s’apuntin al projecte, encara que només els hi sigui possible ocupar-se’n al llarg d’una setmana.

Una filera de persones voluntàries rega els arbres recentment plantats

Per començar el voluntariat s’ha d’escollir una
de els zones que l’entitat ha marcat al mapa
que trobareu en aquest QR i enviar un correu a
voluntariat@associaciohabitats.cat.

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Torna el bus de les Campanya contra
festes majors
el sexisme

C17

A

quest any torna el Bus Nocturn C17 que recorrerà les festes majors i altres concerts d’aquest estiu destinats als joves. L’objectiu d’aquest servei és el de facilitar la mobilitat
nocturna dels joves durant actes importants d’oci nocturn
dels municipis que conformen el Pla Supramunicipal de Prevenció
de Drogues i Promoció de la Salut C17. A més a més, es pretén reduir
els possibles accidents de trànsit causats pels efectes del consum
d’alcohol o altres substàncies.
El servei funcionarà a les següents festes majors:
• 23 de juliol: Mataró.
• 30 de juliol: la Garriga.
• 13 d’agost: Cardedeu
• 26 agost: Granollers.
• 27 d’agost: l’Ametlla.
• 9 setembre: Lliçà d’Amunt.
El C17 és un autobús de línia discrecional que fa un recorregut pels
municipis adherits: l’Ametlla, Figaró-Montmany, les Franqueses, la
Garriga, i el Tagamanent. La reserva de places, que són gratuïtes,
es pot fer a través del web del Pla C17, www.c17.cat, i també la mateixa nit a la parada del bus (si queden places lliures). Al mateix web
també es poden consultar els horaris i parades. Durant cada jornada
hi haurà un viatge d’anada però de tornada el bus passarà cada 45 o
60 minuts depenent del municipi on es celebri el concert.

Es distribuiran polseres amb l’eslògan i material gràfic amb consells

A

través del Pla de Prevenció de Drogues i Promoció de la Salut C17, l’Ajuntament impulsa una campanya per prevenir i
sensibilitzar sobre el sexisme en espais de lleure, especialment en activitats d’oci nocturn. L’eslògan de la campanya
és “N + O = NO”, un element que vol aturar les agressions sexistes
(ja sigui a través de mirades, bromes, actituds invasives i/o abusos) i
alertar de la necessitat de denunciar-les.

Més seguretat al carrer de Sant Isidre

N. Maynou

A

principis de juliol, la brigada va realitzar una intervenció al
carrer de Sant Isidre amb l’objectiu de reduir la velocitat
dels vehicles que hi circulen i millorar-hi la seguretat dels
vianants i dels conductors. L’àrea d’Obres i Serveis, atenent
a les demandes dels ciutadans i ciutadanes de la zona i tenint en
compte les consideracions tècniques, va implementar les mesures
següents:
• Canviar de costat el tram d’aparcament en filera que toca a la
via del tren, entre els carrers de la Verge de la Mercè i de Joan
Maragall, i entre els carrers del Molí i dels Cingles de Bertí.
• Anul·lar l’estop del carrer dels Cingles de Bertí i col·locar-lo al
carrer de Sant Isidre, justament abans de la intersecció amb el
carrer dels Cingles de Bertí.
• Instal·lar illetes o col·locar aparcaments per a motos al davant
dels passos de vianants per millorar la visibilitat d’aquests.

La disposició dels aparcaments obligarà als vehicles a reduir la velocitat
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[ actualitat ]
Homenatge a l’associació de voluntariat
educatiu Harmonia 2.0

M. Viure

L

’Associació Harmonia 2.0 tanca el curs escolar amb un expedient excel·lent. L’entitat, formada per voluntaris i voluntàries,
realitza projectes i tasques de suport a les escoles i instituts
del municipi. L’àrea d’Educació va reconèixer i agrair públicament la seva dedicació amb un acte d’homenatge el 14 de juliol.
Aquest curs, Harmonia 2.0 ja ha fet tres anys. Els seus membres
expliquen que volen continuar desenvolupant els projectes que tenen
actius, millorant-los i adaptant-los a les necessitats de cada centre
educatiu. Ara treballen en quatre projectes: l’hort, la biblioteca, la
lectura a la gent gran i la ràdio.
L’entitat va néixer amb els projectes de l’hort i la biblioteca.
L’hort serveix perquè cada centre treballi diversos aspectes a partir
del cultiu. Tres exemples d’adquisició de coneixements diversos: les
ciències experimentals s’estudien a la pràctica (el creixement de les
plantes, la sembra de llavors adequada a l’època de l’any, la importància d’una alimentació saludable, el respecte per a la natura, etc.);
les matemàtiques s’apliquen en la construcció de l’hort (la divisió de
les parcel·les, la distància entre les rases, etc.); i la tecnologia hi és
present en diferents moments com ara la instal·lació del reg.
Pel que fa a la biblioteca, Harmonia 2.0 està a punt de finalitzar
la catalogació de tots els llibres dels centres educatius on participen
(més de 15.000 publicacions). L’entitat entra les fitxes de cada llibre a
l’ePèrgam, una l’aplicació de gestió de les biblioteques escolars que
ofereix el Departament d’Ensenyament. L’objectiu d’aquesta acció és
facilitar l’accés a la lectura i fer de les biblioteques espais dinàmics
que motivin l’aprenentatge.
L’any passat Harmonia també va començar un nou projecte de
lectura a les persones grans que es troben a les residències i hospitals. Es tracta que els nois i noies de batxillerat llegeixin en veu alta
als avis i àvies. Finalment, aquest curs l’associació ha començat a fer
les primeres passes amb el projecte de ràdio escolar.
Els projectes d’Harmonia 2.0 són totalment innovadors. A l’enti-

Alguns membres d’Harmonia 2.0 amb el regidor i els tècnics d’Educació

tat li agradaria que en un futur els projectes es convertissin en comunitaris i involucressin al conjunt de la societat en l’educació. Per
això, a poc a poc, volen connectar els projectes entre les escoles,
creant una gran xarxa.
Harmonia 2.0 compta amb una vintena de voluntaris i voluntàries que dediquen un mínim de dues hores setmanals a les activitats.
L’entitat anima a tothom a participar-hi. Podeu contactar-hi a través
de l’adreça electrònica voluntariat.lesfranqueses@gmail.com o del
seu blog: voluntariatlesfranqueses.blogspot.com.
A l’acte d’homenatge celebrat el mes passat el regidor d’Educació, José Antonio Aguilera (PSC), va felicitar els membres de l’entitat
per la seva aportació desinteressada i il·lusionada a l’ensenyament
públic i de qualitat i va obsequiar-los amb un exemplar del darrer
llibre de la Col·lecció Les Franqueses, Corró d’Avall, identitat i canvi
d’un poble. Acabats els parlaments, es va oferir un berenar per a tots
els assistents.

L

a Victoriana Rodríguez Gala va celebrar 101 anys el 30 de
juny passat. És nascuda al municipi d’Ahillones, a Badajoz, i fa
temps que viu a Bellavista amb la seva família. A més de la visita dels seus fills, néts i besnéts, l’alcalde Francesc Colomé
(CiU) i la regidora de Gent Gran, Rosa Maria Pruna (CiU), també van
acompanyar-la i van entrega-li un ram de flors.
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M. Viure

L’àvia més gran de
Bellavista fa
101 anys
L’homentajada amb la seva família, l’alcalde i la regidora

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

Música i colors a la Preparats pel nou
Festa Jove d’Estiu curs escolar

E
Àrea d’Infància i Joventut

l 17 de juny a la tarda els joves de les Franqueses van aplegar-se a la plaça del Centre Cultural Can Ganduxer per celebrar la Festa Jove d’Estiu, organitzada pels centres municipals de joves i l’Espai Zero de l’àrea d’Infància i Joventut, per
acomiadar el curs i inaugurar les vacances.
Una de les activitats més destacades de la jornada va ser la Holi
Party, que va tacar tots els participants de pols de coloraines. La
Masterclass de Bollywood i la música dels DJ’s Ariadna Castilla,
Abasse Toukara Firasu JM i Mamadou van animar a gaudir de la dansa i la música. La tarda va complementar-se amb diversos tallers.

La Holi Party, un festival de colors procedent de la cultura hindú

E

l 12 de setembre les aules dels centres educatius tornaran a
omplir-se. Més de 2.700 alumnes d’Educació Primària i Secundària començaran el curs 2016-17.
Les Franqueses té cinc escoles d’Educació Infantil i Primària: Bellavista-Joan Camps, Camins, Colors, Guerau de Liost i
Joan Sanpera i Torras. Al municipi també hi ha dos instituts, l’Institut
El Til·ler i l’Institut Lauro.
Per donar la benvinguda al curs l’àrea d’Educació ha preparat
una trobada per als docents que tindrà lloc el dia 2 de setembre (per
a més informació podeu consultar la pàgina 22 de l’agenda).
Amb l’inici del curs també es reprendrà el servei de logopèdia.
Qualsevol infant que estigui matriculat en una de les escoles del municipi i que consideri que té alguna problemàtica amb el llenguatge
pot contactar amb el servei trucant al 938 466 506.
Tasques de manteniment a les escoles durant l’estiu
Com cada estiu, s’ha aprofitat el període de vacances escolars per
realitzar tasques de manteniment extraordinari als centres educatius. Aquest any destaca la renovació de la impermeabilització de
la teulada de l’Escola Guerau de Liost. Les obres, d’un cost d’uns
40.000 euros, han tingut el suport del Departament d’Ensenyament.
També és important la revisió de la instal·lació elèctrica que s’ha fet
a l’Escola Joan Sanpera i Torras.
Per dur a terme aquestes actuacions, a més dels peons de manteniment de les escoles, s’ha comptat amb el suport de persones
contractades a través dels plans d’ocupació locals.

L

es activitats d’estiu que organitzen el Patronat Municipal de
Cultura, Educació, Infància i Joventut i el Patronat Municipal
d’Esports han sumat 880 inscrits. Tots els nens i nenes de les
Franqueses que han seguit el procés d’inscripció han obtingut una plaça. Els primers dies de setembre també hi haurà casal
infantil. A més a més, també començarà la nova temporada d’activitats esportives, de la qual es tornaran a obrir inscripcions a partir
de l’1 de setembre fins que s’exhaureixin les places. Trobareu més
informació a la pàgina 23 de l’agenda.

N. Maynou

880 infants a les
activitats d’estiu

Nens i nenes juguen a la plaça de Joan Sanpera i Torras
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[ actualitat ]
206 alumnes clausuren el Programa
Escolar de Promoció Esportiva

Diada per Càrites

L

Els comerços i les entitats van implicar-se en la festa solidària
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Foto de grup al centre de la pista de joc

La caminada de
somnis de Garbuix

D

ues-centes trenta persones van participar el 2 de juliol a
la nit a la 24a Caminada Nocturna organitzada per la revista Garbuix. Vine a somniar despert va ser l’eslògan escollit per presentar l’edició d’aquest any. La plaça de can
Ganduxer es va convertir en un dormitori de grans dimensions:
un llit de quatre metres, ovelles blanques i negres i molts altres
elements de decoració convidaven als participants a fotografiar-se abans d’iniciar el recorregut nocturn de 8 km.
La Caminada va finalitzar amb una xocolatada popular i un
sorteig dels productes aportats per una quarantena de comerços.

Garbuix

M. Viure

a Diada Solidària de les Franqueses va recollir 1.636 euros
per Càritas de la Parròquia de Sant Francesc d’Assís, a Bellavista, el dissabte 16 de juliol. L’entitat ha explicat que destinarà aquesta donació al projecte de reforç escolar per a nens
i nenes en risc d’exclusió social.
La Diada Solidària és una festa que cada any organitza l’empresa
Viu Sa amb la col·laboració de l’àrea de Polítiques Socials. A cada
edició els beneficis s’entreguen a una associació que treballa per als
més desafavorits.
Els botiguers i professionals del municipi van omplir la plaça de
l’Espolsada de parades d’activitats i van cedir els seus productes
per fer una rifa. Les corals Harmonia i Camins van amenitzar la jornada juntament amb els Sardanistes Franquesins.

E. Garrell

E

l 17 de juny va tenir lloc a la Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall la jornada esportiva de primària, que és la cloenda
del Programa Escolar de Promoció Esportiva del Patronat
Municipal d’Esports. Hi van participar 206 alumnes de 6è de
Primària de les cinc escoles de les Franqueses.
La jornada va consistir en tot un seguit de partits d’handbol,
bàsquet, futbol, pàdel i bàdminton. Enguany els esportistes representaven un valor de la pràctica esportiva i havien de detectar si la
resta de jugadors i jugadores també el complien en tots els sentits.
Durant el desenvolupament dels partits es va fer una classificació
paral·lela on no es comptava la puntuació o els gols marcats, sinó si
els equips havien tingut en compte durant el joc els valors proposats.
Abans de la jornada es va fer una sessió a les aules per explicar els
valors en què s’ha de basar la pràctica del joc en els esports competitius (generositat, companyonia, tolerància, compromís, etc.).

La festa va celebrar-se en una nit sense lluna i ambient càlid

5.1 butlletí municipal de les franqueses del vallès

E. Garrell

E. Garrell

Reconeixement als equips d’handbol i
bàsquet per les victòries aconseguides

Els esportistes del club d’handbol

Els esportistes del club de bàsquet

l 22 de juny l’alcalde, Francesc Colomé (CiU), i el regidor d’Esports, Juan Antonio Corchado (PSC), en representació del
consistori, van homenatjar els membres dels equips d’handbol aleví expert masculí i aleví femení, per haver guanyat la
Copa Catalana, i el sènior masculí, per haver assolit l’ascens a la
Primera Divisió Catalana. Acte seguit va ser el torn dels equips sènior femení i sènior masculí A del Club Bàsquet Les Franqueses,

per haver assolit l’ascens a la Primera Divisió Catalana el primer, i a
Segona Catalana el segon.
A més dels obsequis es va convidar els assistents a un piscolabis.

E

L’aleví femení d’handbol de les Franqueses va culminar una
temporada excepcional amb la victòria a la Granollers Cup.

E

l Club Hoquei Les Franqueses va organitzar el cap de setmana de l’1, 2 i 3 de juliol, el 1r Torneig Internacional Xavi Barroso, que va comptar amb la participació d’equips d’11 clubs
diferents (sis de catalans, dos d’andalusos i tres de portuguesos). El campionat es va disputar a la pista semicoberta de la Zona
Esportiva Municipal de Corró d’Amunt, que és la seu del club local.
Els primers classificats de cada categoria van ser els següents:
Mollet HC, en la categoria sènior; CHP Sant Feliu, en la de veterans;
i Stuart Hóquei Clube Massamá, en la de prebenjamí i en la de prebenjamí iniciació. Els jugadors i jugadores d’Escoleta només hi van
participar en format d’exhibició.
Després de l’èxit d’aquest primer torneig, els organitzadors ja
pensen en l’edició de l’any vinent, on esperen portar participants de
clubs de més països i ampliar la competició a la categoria benjamí,
de la qual el club franquesí muntarà un equip la temporada vinent.

Club Hoquei Les Franqueses

L’èxit del Torneig d’Hoquei Xavi Barroso

Durant els tres dies es van jugar una trentena de partits
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[ espectacles ]
11è Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars
Orquestra de
Cambra Terrassa 48

Mons Dansa
Ds. 1 d’octubre
18 h Teatre Auditori
de Bellavista

Ds. 15 d’octubre
18 h Casal Cultural
de Corró d’Avall

Durada: 50 min.
Preu: 5 i 4* euros
Dansa
A partir de 6 anys

Durada: 60 min.
Preu: 5 i 4* euros
Concert

wABI-SABI. Quantes històries queden rebregades dins dels papers
que els dibuixants i escriptors llencen a la paperera? Les històries
queden adormides i esperen que algú les trobi. Les deixem sortir?

ELS qUADRES DE HARTMANN. Gran posada en escena per recrear
l’atmosfera romàntica de les pinzellades de Hartmann i de les
notes de Mussorgski: nostàlgia per la Rússia del mil vuit-cents.

Autora i directora: Claudia Moreso - Intèrprets: Sarah Anglada i
Sara Pons

Autor: Modest Mussorgski - Director: Quim Térmens - Intèrprets:
Enric Arquimbau i Sandra Ballbé

Artristras

Txema Màgic

Ds. 29 d’octubre
18 h Teatre Auditori
de Bellavista

Ds. 5 de novembre
18 h Casal Cultural
de Corró d’Avall

Durada: 55 min.
Preu: 5 i 4* euros
Ombres
A partir de 6 anys

Durada: 50 min.
Preu: 5 i 4* euros
Màgia
A partir de 4 anys

NOCTILUCA. L’incansable investigador Luca, fascinat per
aconseguir il·luminar-ho tot amb una altra font d’energia natural,
no para de viatjar amb la seva ajudant fins a trobar cuques de llum.
Autor i director: Artristras - Intèrprets: Jordina Font i Quique
Alcántara - Tècnic, dissenyador i escenògraf: Carles Guardis

TEA TIME. L’hora del te té màgia. Un imprevist es converteix en
un espectacle d’il·lusionisme, amb aparicions, desaparicions i
manipulacions que transformen la realitat. Txema és el mag més
jove de Barcelona i amb més projecció internacional.
Autor, director i intèrpret: Txema Muñoz

Teatre de l’Aurora

Zipit Company

Ds. 19 de novembre
18 h Teatre Auditori
de Bellavista

Ds. 3 de desembre
18 h Casal Cultural
de Corró d’Avall

Durada: 60 min.
Preu: 5 i 4* euros
Llegenda catalana
A partir de 8 anys

Durada: 50 min.
Preu: 5 i 4* euros
Marionetes
A partir de 4 anys

EL COMTE ARNAU. Tres trobadors viatgen al Ripollès per portarnos la llegenda del Comte Arnau, un cavaller de fosca armadura als
lloms d’un cavall en flames. Aventures, amor i tradició.

JAI EL MARINER. Tres comediants, que van de port en port, arriben
per narrar la història de Jai el mariner i el seu viatge cap a l’amor
de la Marie Claire, la noia del far. Un camí llarg i emocionant.

Autor: Salvador S. Sánchez - Director: Joan Arqué - Intèrprets:
Ireneu Tranis, Roger Julià i Pep Pascual

Autor: Zipit Company i Dora Cantero - Director: Dora Cantero Intèrprets: Glòria Arrufat, Ivo Garcia i Paulette San Martín
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[ espectacles ]
4t Cicle Humor & Co.
La Pla i T de Teatre

Espai Dual

Dv. 30 de setembre
21 h Casal Cultural
de Corró d’Avall

Ds. 8 d’octubre
21 h Casal Cultural
de Corró d’Avall

Durada: 60 min.
Preu: 8 i 6* euros
Històries lligades
per l’humor

Durada: 50 min.
Preu: 8 i 6* euros
Xou divertidíssim
per a joves i adults

HUMOR HUMÀ. Humor subtil, irònic, elegant o destraler de
diferents estils com ho és la procedència dels seus autors: Santiago
Rusiñol, Jesús Moncada, Pere Calders i Josep Carner, units pels
enginyosos aforismes d’en Joan Fuster.

BE GOD IS. Espectacle delirant que combina música, humor, circ
i teatre gestual, tot generant una gran complicitat amb el públic.
Tres personatges muts interactuen en gags i petites històries,
sempre amb música en directe.

Directora: Marta Pérez - Intèrpret: Carme Pla

Autors, directors i intèrprets: Blai Juanet, Oriol Pla i Marc Sastre

Orquestra de
Cambra de
l’Empordà
Ds. 22 d’octubre
21 h Teatre Auditori
de Bellavista
Durada: 75 min.
Preu: 18 i 15* euros
CONCERTO A TEMPO D’UMORE. Estrena al Vallès Oriental. Teatre
de gest amb molt d’humor, dotze músics i un director d’orquestra
que fan transcórrer la música clàssica per les situacions més
inversemblants, els gags més divertits i la teatralitat més precisa.
Director: Jordi Purtí - Director musical: Carles Coll

Dani Pérez
Dv. 25 de novembre
21 h Casal Cultural
de Corró d’Avall
Durada: 60 min.
Preu: 8 i 6* euros
Un còctel explosiu
en clau de monòleg

Sala Trono
Ds. 12 de novembre
21 h Teatre Auditori
de Bellavista
Durada: 70 min.
Preu: 9,50 i 8* euros
Comèdia intensa i
molt humana
YOU SAY TOMATO. En Santi i la Rosó van començar una història
d’amor amb un trepidant projecte musical que els havia de portar al
capdamunt de l’escena catalana. Avui ja en fa 10 anys...
Autor: Joan Yago - Director: Joan Maria Segura - Intèrprets: Anna
Moliner i Joan Negrié

ENTRADES. 11è Cicle d’Espectacles Infantils i Familiars
+ 4t Cicle Humor & Co.
Venda d’entrades (* preu reduït per als majors de 65 anys,
pensionistes, aturats i menors de 25 anys):
• Anticipada: a partir de 10 dies abans de cada funció i
fins al dia abans, a les taquilles dels teatres (de dl. a ds.
de 17 a 21 h, i ds. de 10 a 14 h) i a www.codetickets.com
• El dia de la funció: 2 h abans a la taquilla del teatre
Informació: 938 466 506 / www.lesfranqueses.cat

HOY PUEDE SER UN GRAN DÍA. Dani Pérez és un dels millors en el
difícil art de fer riure la gent i de riure’s del mort i de qui el vetlla.
Mestre de l’humor i de la ironia, promet arrencar milers de rialles
repassant els millors moments de la seva carrera.

Entra al Twitter i al Facebook de l’Ajuntament
i guanya dues entrades per als teus espectacles!

Autor i director: Daniel Pérez

15

La Finestreta Única Empresarial
Les empreses de les Franqueses que hagin de realitzar
tràmits d’Activitats no cal que ho facin de manera
presencial a les dependències municipals sinó que ho
poden fer en línia, de manera electrònica. Per als tràmits
administratius en línia es necessita el DNI electrònic
A través d’aquest QR anireu directamnet
a la pàgina de la Finestreta Única
Empresarial
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“Setembre fruiter,
alegre i fester”

[ agenda ]
FESTA MAJOR DE
CORRÓ D’AMUNT
30 i 31 de juliol i 5, 6 i 7 d’agost

Cinema a la fresca: Ocho apellidos catalanes.
Comèdia. Durada: 90 min.
23 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt
Org. Comissió de Festa Major

06 dissabte (ag.)
30 dissabte (jul.)
11a Caminada nocturna. Recorreguts: 8,5 km i
6 km. Obsequis i avituallaments. Preu: 6 euros
i gratuït per als socis i sòcies. Inscripcions: el
mateix dia a les 21 h. Informació: 670 246 769
22 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. Club Ciclista Corró d’Amunt

31 diumenge (jul.)
4a Copa Derbi Variant. Cursa de motos de 3 h
11 h Camp de Can Blanxart
Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró
d’Amunt

05 divendres (ag.)
Inauguració de l’exposició: Corró d’Amunt:
paisatges viscuts. Acte presentat per l’editor de la
revista Vallesos, Ramon Vilageliu
20 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró
d’Amunt
Botifarrada popular. Preu: 5 euros. Límit de 500
tiquets. Informació: 670 246 769
21 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. Club Petanca Corró d’Amunt

Esmorzar amb bicicleta. Recorregut apte per a
grans i petits
10 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt
Org. Club Ciclista Corró d’Amunt
Escacs i jocs de taula. Aperitiu per als
participants
10 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt
Org. Comissió de Festa Major i Club Escacs Les
Franqueses
Jocs per a nadons i infants. Espai de creació amb
aigua i fang i paneres de tresors
11 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. Comissió de Festa Major i Espai Nadó-Espai
Infant
Jocs d’aigua
12 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. Comissió de Festa Major i Espai Nadó-Espai
Infant
Circ: L’home que perdia els botons, a càrrec de la
companyia Circ Pànic
18 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt
Org. Comissió Festa Major

Exposició: Corró d’Amunt: paisatges viscuts
18 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró
d’Amunt
M. Viure

Sopar de Festa Major. Preu: 15 euros per als
adults i els menors a partir de 12 anys; i 10 euros
per als menors fins a 11 anys. Informació: 637
404 352
21 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt
Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró
d’Amunt
Ball de Festa Major a càrrec del grup Xarop de
Nit
23 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt
Org. Comissió Festa Major

07 diumenge (ag.)
Sardanes
11 h Plaça de l’Església de Sant Mamet
Org. Comissió de Festa Major i Sardanistes
Franquesins
Missa solemne de Festa Major i cant dels goigs
de Sant Mamet
12.30 h Església de Sant Mamet de Corró
d’Amunt
Org. Parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt
Exposició: Recordeu? Relats i endevinalles per a
petits i grans
18 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró
d’Amunt

X. Solanas

Associació Veïns Corró d’Amunt Lfv

Festa Holi dels colors: Vine de blanc i marxa de
colors, amb música de DJ Marc Oriol. Cal portar
roba blanca i calçat que adequat i que pugui
embrutar-se
19 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. Associació de Veïns Sant Mamet de Corró
d’Amunt

Torneig de petanca
18 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Amunt
Org. Club Petanca de Corró d’Amunt

Espectacle infantil: Que comenci la festa, a
càrrec de Jaume Ibars
18 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. Comissió de Festa Major
Xocolatada
19 h Antigues Escoles de Corró d’Amunt
Org. Comissió de Festa Major
Havaneres a càrrec del grup Arjau. A mitja part
rom cremat per a tothom
21.30 h Zona Esportiva Municipal de Corró
d’Amunt
Org. Comissió de Festa Major
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[ agenda ]
FESTA MAJOR DE
LLERONA

Espectacle de màgia a càrrec de Kilin Mag
17 h Antigues Escoles de Llerona
Org. Festes Laurona

2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 i 11 de setembre

@festeslaurona

7è Taller de bonsais infantil. Activitat pràctica
sobre la cura i modelatge dels bonsais. Per 8
lauros podreu emportar-vos l’arbre a casa
18 h Antigues Escoles de Llerona
Org. Associació Cultural l’Art del Bonsai

03 dissabte (set.)
Exposició de bonsais
10-20 h Antigues Escoles de Llerona
Org. Associació Cultural l’Art del Bonsai

Festes Laurona

Pista lleronina per a grans i petits: Corre, salta,
arrossega’t, embruta’t i sobretot passa-t’ho bé
al fang de Llerona! És obligatori omplir una
autorització signada per cada participant
12 h Antigues Escoles de Llerona
Org. Penya Barcelonista Llerona

Taller de bonsais: iniciació per adults. Activitat
pràctica sobre la cura i modelatge dels bonsais.
Per 8 lauros podreu emportar-vos l’arbre a casa
17 h Antigues Escoles de Llerona
Org. Associació Cultural l’Art del Bonsai
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08 dijous (set.)

Sí, ‘nem a la fresca (sessió per a adults)
20.30 h Antigues Escoles de Llerona
Org. Apen-Centre Informàtic
X. Solanas

3a Partida de pòquer
23 h Antigues Escoles de Llerona
Patrocina: +SI Serveis Publicitaris Personalitzats

Sí, ‘nem a la fresca (sessió infantil)
20.30 h Antigues Escoles de Llerona
Org. Apen-Centre Informàtic

Missa de la Nativitat de la Mare de Déu i concert
a càrrec de la Coral de Fabula
20 h Església de Santa Maria de Llerona
Org. Parròquia de Santa Maria de Llerona

02 divendres (set.)
9a Acampada familiar de Llerona. Preu: 6 lauros
per als adults i 3 lauros per als menors de 18
anys. Inscripcions: a la Casa de la Mestra
20 h Antigues Escoles de Llerona
Org. Festes Laurona

07 dimecres (set.)

Ball de tarda amb el grup Versió Original
18.30 h Antigues Escoles de Llerona
Org. Festes Laurona

09 divendres (set.)
Campionat de FIFA
21 h Antigues Escoles de Llerona
Org. Festes Laurona

This is my night. Festa d’amics i amigues
23 h Antigues Escoles de Llerona
Org. Festes Laurona

Teatre: Retalls, a càrrec del Grup de Teatre
El Coverol. Comèdia. Durada: 75 min. Recull
encadenat de textos teatrals. Escenes d’humor
desenfadat, no absent de crítica àcida sobre les
relacions home-dona, pares-fills, etc. Direcció:
Pasqual Escosa. Preu: 3 lauros, gratuït per als
menors de 14 anys
21.30 h Antigues Escoles de Llerona
Org. Festes Laurona

04 diumenge (set.)

10 dissabte (set.)

1r Partit de Lliga de Festa Major: CE Llerona vs
CA Balenyà
12.15 h Zona Esportiva de Llerona
Org. Club Esportiu Llerona

8è Campionat de ping-pong. Tres categories
per edats: 0-12 anys, 13-16 anys i a partir dels 17
anys. Premis per als tres primers classificats
de cada categoria. Inscripcions: a la Casa de la
Mestra
10 h Antigues Escoles de Llerona
Org. Festes Laurona

Botifarrada popular. Preu: 5 lauros (inclou:
entrepà de botifarra, refresc i postres)
21 h Antigues Escoles de Llerona
Org. Festes Laurona

Taller de xapes i jocs de cucanya
17.30 h Antigues Escoles de Llerona
Org. Festes Laurona
Partit de futbol de Festa Major: sènior femení
del CE Llerona
18.15 h Zona Esportiva de Llerona
Org. Club Esportiu Llerona

Torneig d’escacs a les Antigues Escoles de
Llerona
09-10 h Esmorzar per als participants
10.30 h Inici de la competició
Org. Festes Laurona

Concert a càrrec de Gospel Joy, de la Garriga
19 h Antigues Escoles de Llerona
Org. Festes Laurona

10è Rastrillo de Llerona. Llibres, joguines, etc.
11 h Antigues Escoles de Llerona
Org. Festes Laurona

“Agost
“Setembre
madurador,
fruiter,
setembre
alegrecollidor”
i fester”

Partits de futbol de Festa Major: aleví femení
del CE Llerona vs FC Barcelona i infantil femení
del CE Llerona vs FC Barcelona
12.15 h Zona Esportiva de Llerona
Org. Club Esportiu Llerona
Espectacle d’animació per a la mainada a càrrec
de Jaume Barri
17 h Antigues Escoles de Llerona
Org. Festes Laurona
Missa de la Copatrona Santa Margarida.
Benedicció i repartiment dels tradicionals panets
19 h Església de Santa Maria de Llerona
Org. Parròquia de Santa Maria de Llerona
Sopar de Festa Major. Al final de l’àpat es
lliurarà la Placa al Civisme del Consell del Poble
de Llerona i, a continuació, hi haurà ball amb
l’Orquestra Odisea. Preu: 25 lauros i 5 lauros
per als nens i nenes fins a 10 anys. Els tiquets es
poden comprar a la Casa de la Mestra. Els veïns
i veïnes de Llerona poden adquirir els tiquets del
2 al 4 de setembre i a partir del 5 de setembre pot
comprar-los tothom. Places limitades
21.30 h Antigues Escoles de Llerona
Org. Festes Laurona

11 diumenge (set.)
Missa major en record dels difunts
11 h Església de Santa Maria de Llerona
Org. Parròquia de Santa Maria de Llerona
Jam session de swing
12 h Antigues Escoles de Llerona
Org. Festes Laurona
Col·l. Associació de Swing Lindy Frogs, de
Granollers, i DJ The Swing Maker
Festa de l’escuma i correaigua
17 h Antigues Escoles de Llerona
Org. Festes Laurona
Col·l. Transports Josep Boté
Amb el suport de l’ADF Montseny-Congost
Havaneres amb el grup Bergantí. A la mitja part
rom cremat i orxata per a tothom. Finalitzades
les cançons, s’oferirà un espectacle pirotècnic
de Fi de Festa
19 h Antigues Escoles de Llerona
Org. Festes Laurona i Grup de Diables Els
Encendraires
Durant tots els dies de Festa Major es podrà
gaudir dels inflables infantils a les Antigues
Escoles de Lerona

X. Solanas

Festes Laurona

8è Mercat de roba de Llerona
12 h Antigues Escoles de Llerona
Org. Festes Laurona

Recordeu: a Llerona, 1 euro és un lauro

E. Garrell

Els Pastorets 2016-2017
Tothom que estigui interessat a
participar en Els Pastorets del
proper Nadal, ja sigui com a actor/
actriu, col·laborador/a, tècnic/a de so,
responsables de vestuari, etc.
pot trucar al 647 422 644
Org. Grup de Teatre El Coverol

SETMANA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA
Festa de la bicicleta urbana
Vine amb la bicicleta i el casc el diumenge
18 de setembre, a les 10.30 h, a la Zona
Esportiva Municipal de Corró d’Avall.
Recorregut: 12 km. Inscripcions: el mateix dia
a les 9.30 h. Activitat emmarcada en la Festa
Major de Corró d’Avall.
Concurs fotogràfic: ClicMob
Agafa la càmera i participa amb imatges
inspirades en les noves formes de mobilitat i
transport més sostenible, segur i saludable.
Utilitza les etiquetes #mobilitat2016 i
#mobilitat2016_lesfranqueses.
Cursa de transports
Juga a simular un viatge des de l’Ajuntament
de les Franqueses fins a l’Ajuntament de
Barcelona. Una persona ha de viatjar en
transport públic i l’altra en un vehicle privat.
La Comissió Institucional de la Setmana de
la Mobilitat Sostenible i Segura finança les
despeses generals de la cursa.
Informació: àrea d’Obres i Serveis de
l’Ajuntament (938 467 676)
www.mobilitat.gencat.cat/setmana
facebook.com/setmanadelamobilitat

Prohibit fer
foc al bosc
Del 15 de març al 15
d’octubre no es pot fer foc
en els terrenys forestals.
Poden sol·licitar-se
autoritzacions
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[ agenda ]
La fira del Casal
10.30 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Casals infantils municipals

15, 16, 17 i 18 de setembre

La fàbrica dels contes
12.30 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Comissió de Festa Major

Festa Major de
Corró d’Avall

@fmcorrodavall

15 dijous (set.)
L’hora del conte amb la rondallaire Núria Alonso
18 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Comissió de Festa Major

Passadís del terror
17-20 h Nau del Centre Cultural Can Ganduxer
Org. Centres municipals de joves
Animació infantil: La cuca dels mil colors, a
càrrec de Grimpallunes
18 h Plaça de Can Font
Org. Comissió de Festa Major
Cercavila Cabrona
19 h Can Font-Centre d’Art i Noves Tecnologies
Org. Grup de Diables Els Encendraires

Inauguració de l’exposició de fotografia de
Guillermo de Angelis. Informació: 617 231 023 /
www.artemisiacultura.com
19 h Carrer de Sant Ponç, 65, Corró d’Avall
Org. Artemisia, Art & Tendències

Pregó de Festa Major a càrrec d’A4elKm
20.30 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Comissió de Festa Major

Concert amb el grup Espai Teen
19 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Acadèmia Corxeres

Correfoc infantil
21 h Rambla
Org. Grup de Diables Els Encendraires

Minidisco
19.45 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Comissió de Festa Major

Serrapans. Preu: 5 euros (entrepà + beguda)
21 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Comissió de Festa Major

El despertar del Foc
21 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Grup de Diables Els Encendraires

Circ: Entredos, a càrrec de Capicua
22 h Plaça de l’Espolsada

16 divendres (set.)
Matí infantil: manualitats per a totes les edats
10.30 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Comissió de Festa Major

Holi Fluor Festival
22 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Comissió de Festa Major
EnCabrotxada
22.30 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Grup de Diables Els Encendraires i Comissió
de Festa Major

X. Solanas

Hotel Cochambre + DJ
01 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Comissió de Festa Major
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9è Torneig de Festa Major Joan Sanpera i
Memorial Joan Bufí
09 h Pavelló poliesportiu municipal de de Corró
d’Avall
Org. Associació Esportiva Handbol Les
Franqueses
3x3 de bàsquet
09 h Pista poliesportiva coberta municipal de de
Corró d’Avall
Org. Club Bàsquet Les Franqueses
2a Trobada de bicis vintage: Camins del bosc
dels records. Preu: 5 euros. Informació: correu@
bicicletesegu.com
09 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall
Org. Unió Ciclista Les Franqueses, Cafeteria El
bosc dels records i Bicicletes Segú
Partit de futbol: CF Les Franqueses vs FC
Barcelona
10 h Camp de Futbol Municipal de Corró d’Avall
Org. Club Futbol Les Franqueses
Taller de tai-txi
10 h Plaça de Can font
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall
16a Trobada de Vaporistes del Vallès Oriental
i 10è aniversari del Circuit de Cal Gavatx.
Circulacions de trens obertes al públic
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta

Centre d’Estudis Ferroviaris

FESTA MAJOR DE
CORRÓ D’AVALL

17 dissabte (set.)

Jornada de portes obertes de tennis a les pistes
municipals de Corró d’Avall
10-11.30 h Majors de 16 anys
11.30-13 h Infants de 5 a 15 anys
Org. Escola de tennis i pàdel Jordi Plana

Els encants. Inscripcions: albert@lacivica.com
09 h Rambla
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

Juguem amb fang. Cal portar roba de recanvi
10 h Plaça de l’Espolsada
Org. Espai Nadó-Espai Infant

“De
“Setembre
setembrefruiter,
enllà,
alegre
prou navegar”
i fester”

Taller de maquillatge infantil
10.30 h Plaça de l’Espolsada
Org. Viu Sa
Xocolatada
10.30 h Plaça de l’Espolsada
Org. Comissió de Festa Major
Driving with Autoescola Til·lers. Preu: 1
euros (donatiu per en Leo, a causa de la
meningoencefalitis)
10.30 h Plaça de l’Espolsada
Org. Autoescola Til·lers
Animació infantil: Campi qui pugui i Festa Holi,
a càrrec de la companyia Ambäukatunàbia. Cal
portar roba blanca i calçat adequat i que pugui
embrutar-se
11 h Plaça de l’Espolsada
Org. Comissió de Festa Major

Concert de tarda a càrrec de l’Orquestra
Gerunda
18 h Plaça de l’Espolsada
Org. Comissió de Festa Major
4a Trobada de gegantons a l’olivera de la Rambla
18.30 h Plantada
19 h Cercavila
Org. Associació de Gegants de Les Franqueses
Col·l. Casals infantils municipals, centres
municipals de joves, Escola Joan Sanpera
i Torras, Guillots i Suats, Blancs i Blaus de
Granollers
Patrocina: Art i Dolç
Versots i Font del Cabró
20 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Grup de Diables Els Encendraires
Botifarrada popular. Preu: 5 euros
20 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Comissió de Festa Major

X. Solanas

16è Correfoc infernal
22 h Rambla
Org. Grup de Diables Els Encendraires
Cremada de l’Ajuntament
23 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Grup de Diables Els Encendraires

18 diumenge (set.)
9è Torneig de Festa Major Joan Sanpera i
Memorial Joan Bufí
09 h Pavelló poliesportiu municipal de Corró
d’Avall
Org. Associació Esportiva Handbol Les
Franqueses
4a Milla urbana. Inscripcions: a la botiga Ríos
Running fins al 16 de setembre
09 h Rambla
Org. Associació Atlètica Les Franqueses
Jornada de portes obert de tir amb arc
09 h Antigues Naus Militars, nau 6
Org. Club Tir amb Arc Les Franqueses
Sortida Moter@. Inscripcions:
sortidamoteracorro@hotmail.com
09 h Plaça de l’Espolsada
Org. Comissió de Festa Major
Festa de la bicicleta urbana. Recorregut: 12
km. Activitat emmarcada dins de la Setmana de
la Mobilitat Sostenible i Segura. Inscripcions:
el mateix dia a les 9.30 h. Cal portar casc. Els
menors de 14 anys han d’anar acompanyats d’un
adult. L’organització no es fa responsable de cap
dany ni perjudici de cap participant
10.30 h Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall
Col·l. Unió Ciclista Les Franqueses
El conte del ratpenat a càrrec del Joangi i la Tina
11 h Plaça de Joan Sanpera
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

28è Trofeu Memorial Jaume Ginestí (juvenil del
CF Les Franqueses)
12 h Camp de Futbol Municipal de Corró d’Avall
Org. CF Les Franqueses

Ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat
de Terrassa. Ballada de lluïment de la Colla
AMUNT9 de Poble Nou i rebuda dels Gegants
de les Franqueses amb galop i rotllana de
benvinguda
11.30 h Plaça de Can Font
Org. Comissió de Festa Major
Col·l. Sardanistes Franquesins

Torneig d’escacs per equips de Festa Major
17 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Club Escacs Les Franqueses

X. Solanas

Masterclass de zumba
11.30 h Plaça de Can Font
Org. Complex Esportiu Municipal

Mojitada: Reviu els 80!
23.30 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Comissió de Festa Major

Campionat de lliga 2a Catalana (1r equip del CF
Les Franqueses)
17 h Camp de Futbol Municipal de Corró d’Avall
Org. Club Futbol Les Franqueses

Ball de nit a càrrec de l’Orquestra Gerunda
23.30 h Plaça de l’Espolsada
Org. Comissió de Festa Major

Taller de circ i jocs gegants a càrrec de Circ de
jocs
16.30 h Plaça de Can Font
Org. Comissió de Festa Major

Concerts de nit: Pachawa Sound + Doctor Prats
+ DJ
00 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Comissió de Festa Major

1a Trobada de gegants a la plaça de l’Ajuntament
11.30 h Plantada
12 h Cercavila
13.30 h Ballada
Org. Associació de Gegants de Les Franqueses
Missa solemne de Festa Major
12 h Església de Santa Eulàlia de Corró d’Avall
Org. Parròquia de Santa Eulàlia Corró d’Avall

21

[ agenda ]
Continuació del programa de la Festa Major de
Corró d’Avall - diumenge 18 de setembre
Vermut solidari
13.30 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Associació de Botiguers, Comerciants i
Professionals de les Franqueses

X. Solanas

Arrossada popular. Preu: 6 euros
14 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Comissió de Festa Major

Concert de corals de Festa Major
17 h Casal Cultural de Corró d’Avall
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall
Festa Major al ritme de quo: exhibició d’aeròbic,
karate infantil i masterclass de zumba
17 h Plaça de l’Ajuntament
Org. Quo Fitness
Espectacle de màgia: Magick, a càrrec d’Eduard
Juanola
18.30 h Plaça de Can Font
Org. Comissió de Festa Major
Ball de l’Espolsada. Si ets dona vine vestida de
blanc i si ets home vine de negre
20.30 h Plaça de l’Espolsada
Org. Comissió de Festa Major

AGENDA D’ACTES

29 dijous (set.)

10 dissabte (set.)

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

Festa del 5è aniversari de l’Espai Nadó-Espai
Infant
17-20 h Plaça de l’Espolsada
• Plantada de bèsties amb el Grup de Diables
Els Encendraires
• Jocs d’aigua (0-6 anys)
• Taller de creació (1-6 anys)
• Taller de música en família (0-6 anys)
• Racó tranquil (coixins, contes...)
• Espectacle musical: Homopatorradus amb
oli, tomata i sal amb Toni Lladó (18.30 h)
• Xocolatada freda i berenar
• Rifa i “mercadillo”
Org. Associació Espai Nadó-Espai Infant

11 diumenge (set.)
Diada Nacional de Catalunya
10.30 h Sala de plens de l’Ajuntament
• Conferència: La cultura a l’Estat propi,
a càrrec de la productora, guionista i
directora de cinema Isona Passola
11.30 h Monòlit del passeig de Tagamanent
• Seguici amb Els Garrofers des de la plaça
de l’Ajuntament fins al monòlit del passeig
de Tagamanent
• Petit concert a càrrec de la Coral
Xeremella, el Cor Camins i la Coral
Harmonia coordinades per l’Associació
d’Intercanvis Socials i Culturals
• Ofrena floral
• Sardana Llevantina conduïda pels
Sardanistes Franquesins
• Cantada d’Els Segadors amb els tres cors
participants
• Piscolabis popular
• Sardana curta oberta a tothom

Aigua de Corró
21 h Plaça de l’Espolsada
Org. Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall

Traca de Fi de Festa
23 h Plaça de l’Espolsada
Org. Grup de Diables Els Encendraires
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X. Solanas

Ball de Fi de Festa a càrrec de l’Orquestra
Taxman
21 h Plaça de l’Espolsada
Org. Comissió de Festa Major

2a TROBADA INAUGURAL DEL CURS
ESCOLAR 2016-2017
Dv. 2 de setembre
09 h Teatre Auditori de Bellavista
• Presentació del municipi i de
l’Ajuntament i explicació dels programes
de l’àrea d’Educació
• Conferència L’educació en valors: límits i
perills a càrrec de l’antropòleg Manuel
Delgado
• Refrigeri
PARADA INFORMATIVA DE L’ANC
Ds. 06 i 20 d’agost i 03, 10 i 24 de setembre
09.30-13 h Plaça de Can Font
Informació: lesfranqueses@assemblea.cat
Org. Assemblea Nacional Catalana
CIRCULACIÓ DE TRENS TRIPULATS
Dg. 4, 11, 18 i 25 de setembre
11-13 h Circuit de Cal Gavatx
Org. Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta
23è TORNEIG DE FUTBOL ELECTROCAMPS
CLUB DE FUTBOL LES FRANqUESES
Dg. 28 d’agost a la Zona Esportiva Municipal
de Corró d’Avall
• 17 h CF Folgueroles vs CE Llavaneres
• 18 h CF Les Franqueses vs el perdedor
del primer partit
• 19 h CF Les Franqueses vs el guanyador
del primer partit
Informació: 938 467 083 / esports@
lesfranqueses.cat
6è TORNEIG DE FUTBOL TROFEU
AJUNTAMENT DE LES FRANqUESES
Dt. 13 de setembre a la Zona Esportiva
Municipal de Corró d’Avall
• 20.45 h CF Bellavista Milán vs US Corró
d’Amunt
• 22 h CF Les Franqueses vs CE Llerona
Dc. 14 de setembre a la Zona Esportiva
Municipal de Corró d’Avall
• 20.45 h Partit pel tercer i quart lloc
• 22 h Partit de final
Informació: 938 467 083 / esports@
lesfranqueses.cat

“Setembre
“Pluja d’agost,
fruiter,
safrà,
alegre
meli ifester”
most”

SETMANA CULTURAL DE LA GENT GRAN DE
BELLAVISTA
Del 5 a l’11 de setembre al Casal d’Avis i
Centre Social de Bellavista
05 dilluns
• 16.15 h Inauguració de la Setmana
Cultural i de l’exposició de treballs
manuals
• 17 h Teatre: El enfermo imaginario, de
Molière, a càrrec del grup de teatre
Siempre Joven, del Casal d’Avis i Centre
Social de Bellavista
• 18.30 h Ballada de sardanes a càrrec
del Grup de Sardanes del Casal de Gent
Gran de Granollers
06 dimarts
• 10 h Torneig de dòmino i parxís
• 16 h Torneig de petanca
• 17 h Exhibició de ball en línia a càrrec
dels alumnes del Casal d’Avis i Centre
Social de Bellavista amenitzat pel músic
Joan Abarca
• 18 h Concurs de truites de patata i
degustació
07 dimecres
• 17 h Actuació del grup rociero La
Madrugá, de la Hermandad Rociera de
Bellavista
• 18 h Exhibició de tai-txi a càrrec dels
alumnes del Casal d’Avis i Centre Social
de Bellavista
08 dijous
• 14 h Dinar de germanor obert a tothom
• 17 h Actuació del grup musical Flors i
Violes
09 divendres
• 17 h Representació de l’obra de teatre El
Consultorio a càrrec del grup de teatre
Les quatre estacions, de Granollers
• 18 h Cantada d’havaneres a càrrec del
grup Nus Mariner. A la mitja part, rom
cremat per a tothom
10 dissabte
• 17 h Actuació del grup musical La
Rondalla, de Martorelles
11 diumenge
Celebració de la Diada Nacional de Catalunya
• 14 h Dinar dels socis i sòcies de
l’Associació Llar d’Avis de Bellavista
• 16.30 h Lliurament de trofeus (dòmino,
parxís, petanca i concurs de truita)
• 17 h Ball en directe amb música en viu
Informació: 938 464 488
Org. Associació Llar d’Avis de Bellavista

ACTIVITATS

www.lesfranqueses.cat/actualitat/activitatsesportives-i-de-lleure
CASAL INFANTIL DE SETEMBRE
Jocs, cançons, contes i aventures
De l’1 al 9 de setembre
De dl. a dv. de 9 a 13 h Centre Cultural de
Bellavista i Centre Cultural Can Ganduxer
Serveis opcionals: acollida, menjador i casal
de tarda (subjectes a un mínim d’inscripcions)
Preu: 50 euros (42,50 euros per al segon o
més germans/es)
Inscripcions i informació: 938 405 781 /
casalsinfantils@lesfranqueses.cat
Org. Casals infantils municipals
CASALS INFANTILS MUNICIPALS
Manualitats, jocs, ludoteca, contes, danses,
cançons, xanques, excursions, festes
populars, convivències, etc.
PORTES OBERTES: del 12 al 15 de setembre
podeu venir a conèixer el casal
Del 12 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 les 17.30 h): aula
especial per fer treballs en grup, fer
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 17.30 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

ACTIVITATS ESPORTIVES 2016-2017
• Bàsquet en conveni amb el Club Bàsquet
Les Franqueses
• Handbol en conveni amb l’Associació
Esportiva Handbol Les Franqueses
• Tennis
• Pàdel
• Bàdminton
• Karate en conveni amb el Club Esportiu
Karate Nokachi
• Activitats esportives a les escoles
(psicomotricitat, prebenjamí i aeròbic)
• Activitat física per a adults
• Activitat física per a la gent gran
• Programa adreçat a persones amb
discapacitat en conveni amb l’Associació
APADIS
Inscripcions: a partir de l’1 de setembre (fins
que s’exhaureixin les places de cada grup i
de cada modalitat esportiva), a les oficines
de l’àrea d’Esports, a la Zona Esportiva
Municipal de Corró d’Avall, de dl. a dj., de 9 a
14 h i de 16.30 a 19 h, i dv., de 9 a 14 h
Documentació per apuntar-se:
• Fotocòpia del DNI
• Fotocòpia de la targeta sanitària
• Dades bancàries
• Pagament del primer trimestre i el
mes de setembre (bàsquet i handbol)
+ tramitació de la mútua esportiva +
equipament esportiu
ALTRES ACTIVITATS DE LES ENTITATS
• Club Futbol les Franqueses
• Club Futbol Bellavista-Milan
• Club Esportiu Llerona
• Club Tir amb Arc Les Franqueses
• Club Hoquei les Franqueses
Informació: 938 467 083 / esports@
lesfranqueses.cat
En aquest enllaç trobareu
informació sobre totes les
activitats, també sobre els
processos d’inscripció

ESPAI ZERO
• Coneix l’Espai Zero (PORTES OBERTES):
1, 2, 6, 8, 9, 13 i 15 de setembre
• Descobreix els nous jocs de taula:
20, 22, 27 i 30 de setembre
Dt., dj. i dv. de 18 a 20.30 h Centre Cultural de
Bellavista
Informació: 938 404 624 / pij.franqueses@
lesfranqueses.cat
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[ agenda ]
www.lesfranqueses.cat/actualitat/cursos

CURSOS DE FORMACIÓ DE L’ÀREA DE
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
• Iniciació a l’anglès. Inici: 20 de
setembre. Dt. i dj. de 9.30 a 11 h
• Continuació a l’anglès. Inici: 19 de
setembre. Dl. i dc. d’11.30 a 13 h
• Com crear una botiga virtual (20 h). Del
26 de setembre al 24 d’octubre. Dl. de
9.30 a 13.30 h
• Taller per a emprenedors: viabilitat
econòmica (sessió única). 29 de
setembre. Dj. de 9.30 a 11.30 h
• Anglès: preparació nivell PET (150 h).
Inici: 3 d’octubre. De dl. a dv. de 9 a 13 h
• Monitor de lleure (150 h teòriques + 160
h pràctiques). Inici: 10 d’octubre. De dl. a
dv. de 9 a 14 h
Tots els cursos s’imparteixen a Can RibasCentre de Recursos Agraris
Inscripcions i informació: 938 443 040 /
dinamitzacio@lesfranqueses.cat

Google Images

CURSOS DEL CENTRE DE FORMACIÓ
D’ADULTS DE BELLAVISTA

• Cursos de català, castellà i anglès amb
certificació d’acord amb el MECR
• Cursos per aprendre a llegir, escriure,
fer comptes i conèixer l’entorn
• Curs a distància per obtenir l’ESO
• Preparació per a la prova d’accés a un
cicle formatiu de grau superior
• Curs d’informàtica amb certificació
corresponent a l’ACTIC
Inscripcions: a partir del 12 de setembre, dl.,
dc. i dj. de 10 a 12 h, al Centre de Formació
d’Adults de Bellavista, al carrer del Rosselló,
35-37
Informació: 938 402 643 / cfabellavista@xtec.
cat / www.cfabellavista.org
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ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CLAUDI
ARIMANY

Freepik

CURSOS I TALLERS

Matrícula oberta per al curs 2016-2017
• Pla d’estudis i diplomes del Conservatori
del Liceu
• Sensibilització des dels 3 anys
• Nivell bàsic a partir dels 6 anys
• Música jove i per adults
• Música clàssica i moderna
• Instruments: piano, guitarra, violí,
viola, violoncel, flauta, clarinet, saxo,
percussió, bateria i guitarra elèctrica
• Cors i orquestres
Inscripcions: a partir de l’1 de setembre,
de dl. a dv., de 16 a 19 h, a l’Escola Municipal
de Música Claudi Arimany, a la plaça de
l’Escorxador, 3. Corró d’Avall
Informació: 938 465 636 / escola.musica@
lesfranqueses.cat / www.conservatoriliceu.es

Capbussa’t!

OBERTES LES PISCINES MUNICIPALS
Del 18 de juny al 31 d’agost
• De dilluns a dissabte de 10 a 20 h
• Diumenges i festius de 10 a 19 h
Els residents al municipi
tenen una bonificació del
50% sobre les tarifes per a
entrades puntuals

AULES D’INTERNET
Inscripcions: a partir del 6 de setembre, a la
Biblioteca Municipal, dt., dc. i ds. de 10 a 14 h i
de dl. a dc. de 16 a 20.30 h
Informació: 938 404 388 / biblioteca.
franqueses@lesfranqueses.cat

Horaris
d’estiu
• Àrees de Cultura, Educació i Infància i
Joventut: de l’1 al 5 d’agost i del 22 al 31
d’agost, obert de 10 a 13 h. Tancat del 8 al
19 d’agost
• Àrea d’Esports: del 25 de juliol al 5 d’agost
i del 25 al 31 d’agost, obert de 9 a 14 h.
Tancat del 8 al 24 d’agost
• Biblioteca: tancat de l’1 al 31 d’agost
• Centre d’Atenció Primària de Corró
d’Avall: obert de l’1 al 12 d’agost, dilluns,
dimarts, dimecres i divendres, de 8 a 15
h, i dijous, de 13.30 a 20.30 h. Tancat del
15 al 23 d’agost. Obert del 24 d’agost al
2 de setembre, de dilluns a divendres,
de 8 a 15 h. Quan el centre estigui tancat
podeu dirigir-vos al CAP Les Franqueses
(Bellavista) en l’horari habitual, de dilluns
a divendres, de 8 a 20.30 h, i dissabtes, de
9 a 17 h
• Deixalleria: a l’agost, obert dimarts de 14 a
19 h, i de dimecres a diumenge de 9 a 14 h
• Oficina Municipal d’Informació al
Consumidor: tancat del 16 d’agost al 2 de
setembre
• Servei d’Atenció a la Ciutadania
(Ajuntament i Bellavista Activa): a l’agost,
obert de 8.30 a 14 h
• Servei de Suport, Assessorament i
Mediació a les Comunitats de Veïns: tancat
de l’1 al 31 d’agost

L’agenda queda subjecta
a possibles canvis.
www.lesfranqueses.cat

[ grups polítics ]
Francesc Colomé
Regidor del grup polític municipal Convergència i Unió (CiU)
La Comissió d’Estudi del Procés Constituent ha aprovat les conclusions que els grups de Junts pel Sí i la CUP han presentat conjuntament i
que proposen iniciar un procés constituent propi de base social, vinculant i amb el suport de les institucions catalanes. El text pactat entre
els dos grups inclou tres fases: una primera fase de procés participatiu amb debats constituents, que acabarà amb unes conclusions vinculants; una segona fase de desconnexió amb l’Estat, incloent-hi l’aprovació de les tres lleis de desconnexió i un “mecanisme unilateral d’exercici democràtic que servirà per activar la convocatòria de l’Assemblea Constituent”, que redactarà un projecte de Constitució; i una tercera
fase de ratificació popular mitjançant referèndum. El diputat de Junts pel Sí i associat de Partit Demòcrata Català (PDC) Lluís Corominas ha
afirmat que “si algú creu que hi ha marge perquè l’Estat espanyol empari el dret a decidir és que no veu la realitat tal com és” i ha afegit que
“el marge s’ha acabat pel que activar el procés constituent propi és necessari”. Sobre el model del procés ha afirmat que “estem debatent
un model català, no cap altre” i ha defensat que el marc metodològic sigui “clar, conegut, transparent, obert i sistematitzat perquè arribi a
tothom”. En referència a les fases del procés, Corominas ha explicat que “la primera ha de ser sobre el procés participatiu a nivell ciutadà
tan ampli com sigui possible, la segona ha de tenir unes eleccions constituents i finalment, una tercera amb la redacció d’una constitució
catalana ratificada per la població”. Anem avançant!

Àlex Vega
Regidor del grup polític municipal Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa (ILFC-E)
Sembla ser que ens n’anem de vacances amb notícies negatives. SEAE, gestor privat del complex esportiu i les piscines municipals, ha
anunciat concurs de creditors, creant així una situació complexa que segurament deixarà un considerable deute amb l’ajuntament i una
possible manca de manteniment de les instal·lacions que una auditoria haurà d’investigar. Esperem que els defensors de la gestió privada
en preguin nota. Nosaltres ho tenim clar: apostem per la gestió pública. Volem aprofitar per recordar-vos que el vinent curs escolar, si heu
demanat beca menjador i rebeu com a resposta que compliu els requisits però manquen recursos en la partida de la Generalitat, aquest cop
les coses seran diferents. Per moció vam aconseguir que l’ajuntament cobreixi aquestes beques amb fons propis i vetllarem perquè així sigui.
Tota sol·licitud que reuneixi els requisits ha de ser coberta a les Franqueses. Finalment us animem a reservar una data pel pròxim curs, el
diumenge 2 d’octubre. Aquest dia es realitzarà la Segona Marxa Pels Drets Socials del Vallès Oriental. El 2014 la primera edició de la Marxa
va convertir-se en una gran mobilització. Les Franqueses va formar part del recorregut i ho tornarà a fer. Ara al 2016 tornem a fer una crida
a sortir als carrers a defensar la sanitat i educació pública, el dret al treball, a l’habitatge i una llarga llista dels drets conquerits que estan
en perill. Esteu atents a les convocatòries, us esperem als carrers per defensar els drets socials. Ens acomiadem desitjant-vos unes bones
vacances i convidant-vos a participar a l’assemblea popular i seguir-nos a www.lesfranquesesimagina.org.

Juan Antonio Corchado
Portaveu del polític municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSCCP)
PER UNA ESCOLA PÚBLICA CATALANA, INCLUSIVA, LAICA I DE qUALITAT. L’educació és una garantia per a la igualtat d’oportunitats i
el futur del nostre país. Hem de recordar que a les Franqueses tenim cinc escoles d’educació infantil i primària, dos instituts, tres escoles
bressol, una escola d’adults, una biblioteca, un centre d’art i noves tecnologies i una escola de música. Invertir en educació de qualitat és
invertir per tenir un país més preparat i amb capacitat per aprofitar les oportunitats i afrontar les dificultats. Els i les socialistes de les Franqueses entenem l’educació com una eina de transformació i canvi. Parlem de present i futur, de com volem i desitgem el nostre poble. Estem
convençuts que l’educació pot transformar la nostra societat i que els protagonistes d’aquesta transformació han de ser les persones. La
política de retallades dels governs de Junts pel Sí i del PP en matèria d’educació és un atac que ens condueix al deteriorament de la qualitat
de l’ensenyament, només accessible a aquells amb més recursos econòmics. La nostra joventut està patint les conseqüències d’una reducció
de la inversió en un moment en què té més necessitats. Amb les retallades en educació no només s’hipoteca el futur del joves, sinó també el
futur del nostre país, perquè estarem menys preparats per superar la crisi. Cal recuperar el nivell de qualitat que l’educació necessita per a
Catalunya i per descomptat per a les Franqueses.
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Àngel Profitós
Portaveu del grup polític municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal
(ERC-AM)
BON DIA. Ara ja és moment de veure cap a on tira aquest govern, sense lligams ni obligacions més enllà del seu propi pacte (i de les contretes
anteriorment que suposo respectaran). Així, podrem veure si el superàvit econòmic del 2015 va destinat a rebaixar l’endeutament existent o
no. És a dir, si la voluntat és sanejar els comptes municipals o seguir estirant la corda. Podrem veure quan es tarda en penjar a l’entrada dels
nostres pobles els indicadors de municipi per la independència aprovats al ple de maig (avui 10 de juliol, res de res, de moment). Podrem veure quins temes interessen realment i s’aproven o es presenten al Ple amb celeritat, i quins no interessen i es queden mesos i mesos aturats.
També podrem veure què fan els alcaldes accidentals de tres partits a l’agost, dos de democràtics (serà que no hi ha paraules al Pompeu perquè l’antiga Convergència hagi triat avui mateix Partit Demòcrata Català, un nom gairebé calcat al ja existent de Demòcrates de Catalunya) i
un del partit socialista. Podrem veure si hi ha interès en tenir presència com a municipi (probablement no) al judici al voltant de les obres de
la zona esportiva de Corró d’Amunt i tot el que hi penja. Podrem veure si, un cop el 60% del govern s’ha declarat oficialment independentista,
algú fa marxa enrere i tenim estelades a les rotondes i llocs simbòlics de les Franqueses. Lectors independentistes, us convido a seguir-ne
l’evolució. Lectors d’esquerres, també. Si les actuacions són de dretes i allunyades de l’objectiu de la nova república catalana, serà perquè
el PP té un regidor al govern? Costarà de creure, això. Com a mínim, fins el 28 de desembre.

Francesc Torné
Portaveu del grup polític municipal Convergència per Les Franqueses (CpF)
DEMANEM qUE ES PRENGUIN MESURES A LA RONDA PER GUANYAR SEGURETAT. Convergència per Les Franqueses hem demanat al
govern local de les Franqueses que faci les gestions necessàries davant la Generalitat de Catalunya perquè millori la seguretat en un tram
de la Ronda Nord de Granollers en el qual hi ha hagut diversos accidents mortals. En concret, es tracta d’un tram de 500 metres situat entre
la carretera de Cardedeu C-251 i la de la Roca C-1415c, que no té separador i en el qual es pot circular a un màxim de 100 Km/hora. Des de
CpF demanem que mentre no es facin les obres pendents a la Ronda Nord de Granollers es rebaixi la velocitat del tram en qüestió i se separi
amb separadors d’obra provisionals, per evitar accidents i víctimes mortals. Tot i que la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de
Catalunya ha declarat que eixamplarà aquest tram amb dos més dos carrils per millorar-ne el trànsit i evitar accidents mortals, encara no
ha marcat la data en què es farà aquesta intervenció. Per aquest motiu demanem mesures per millorar la seguretat mentre les obres no estiguin enllestides. No n’hi ha prou amb pintar la separació, ja que és un tram de carretera perillós i calen mesures més estrictes de seguretat.

Javier Álvarez
Portaveu del grup polític municipal Partit Popular de Catalunya (PPC)
FINALIZA EL DESCANSO: REGRESO AL ESTUDIO Y AL TRABAJO. Una vez terminan las vacaciones de verano, nos enfrentamos al regreso
al estudio y al trabajo. Para facilitar este paso, el periodo de descanso –o vacaciones–, tiene que ser reparador; hay que intentar regresar
llenos de entusiasmo para afrontar los nuevos retos y desafíos que se nos presentan día a día. Tenemos que entender que si queremos lograr
las metas y objetivos que nos fijamos desde un comienzo, tendremos que poner todo nuestro esfuerzo, no solamente al principio del proceso
sino durante todo el periodo. Como cada año, necesitamos que en el ámbito educativo se involucren padres, profesores y alumnos, aportando
nuevas ganas y energías para hacer un trabajo profesional de calidad que les favorezca y les otorgue las oportunidades de crecer y de ser
cada día mejores estudiantes, mejores ciudadanos y mejores personas. De igual manera, invitamos a todas las personas de les Franqueses
que puedan, que dispongan de tiempo y que deseen iniciar un curso de formación, ¡a que se animen a hacerlo! Ha terminado el descanso; es
época de generar buenas intenciones para afrontar el futuro. Ojalá no se queden solo en buenas intenciones, sino que pasemos a la acción.
En caso de que esté interesado, aquí va una simple sugerencia: diríjase al área de Dinamización Económica del Ayuntamiento, o a cualquier
otro lugar donde se impartan cursos. Si dispone de tiempo para hacerlo, no lo dude; ¡anímese a inscribirse! ¡Volvemos a insistir en el refrán
aquel que dice que “el saber no ocupa lugar” y que por mucho conocimiento que se tenga, este siempre se puede aumentar!
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X. Solanas

FESTA MAJOR DE CORRÓ D’AMUNT 30 i 31 de juliol i 5, 6 i 7 d’agost

X. Solanas

FESTA MAJOR DE LLERONA 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 i 11 de setembre

X. Solanas

FESTA MAJOR DE CORRÓ D’AVALL 15, 16, 17 i 18 de setembre

